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ProdutorEs rurais tEmEm quE 
indEnização fiquE só no PaPEl

Figura - Mapa com a loacalização do Parque Nacional da Serra da Bodoquena 
(em vermelho), estado de Mato Grosso do Sul (modificado de Ibama 2007). Os 
pontos referem-se aos quatro sítios de coleta, onde foram estabelecidos 
transectos para as amostragens (1:Fazenda Rancho Branco; 2: 
Fazenda Remanso; 3: Banhado do Perdido - Fazenda Laudejá; 
4: Fazenda Harmonia).

a questão que envolve estudos 
antropológicos para criação 
de aldeias indígenas no Mato 
grosso do sul traz a tona dis-
cussões relacionadas aos direitos 

dos índios e de propriedade dos fazendeiros. 
Porém, um assunto quase que esquecido para 
a maioria dos sul-mato-grossenses, mas não 
para quem tem terras nos municípios de Bonito 
e Bodoquena deve ser relembrado. No mês de 
setembro de 2000 foi criado o Parque Nacional 
da serra da Bodoquena (veja no mapa), que 
está numa área de 76.481 hectares, distribuídas 
entre as duas cidades.

ao primeiro olhar apaixonado pelas dis-
cussões envolvendo as questões ambientais, a 
criação do parque parece um deleite. Porém, há 
nove anos os proprietários das terras delimita-
das para a reserva esperam por indenizações. 
durante todo este tempo apenas 11,8% (9.040) 
das terras foram indenizadas, ou seja, ainda 
falta pouco mais de 88%.

Batalhas judiciais de produtores contra a 
União existem há vários anos, entretanto, até 
o momento, a promessa de indenizações está 
só no papel. Como se não bastasse, o plano de 
manejo para o Parque da Bodoquena sequer foi 
definido no prazo legal de cinco anos, a partir 
da data de criação. os fazendeiros que “per-

Estudos antropológicos da Funai podem 
deixar fazendeiros na mesma condição 
daqueles com terras no Parque da 
Bodoquena

EXPo rio PrEto 2009 inoVa
Com insCrição Via intErnEt

quEimadas Controladas 
Estão ProiBidas no Estado

Página 15Páginas 8 e 9.

deram” espaço para o 
parque denunciam 
que a localidade está 
abandonada, pois não 
sabem exatamente o 
que podem ou não fa-
zer lá dentro e acabaram 
tendo que paralisar 
suas atividades.

Em relação aos es-
tudos antropológicos 
determinados pela 
Fundação Nacional 
do Índio (Funai) para 
criação de aldeias em 
28 municípios do Ms, 
os proprietários temem 
que suas terras não se-
jam indenizadas em prazo 
desejável (como acontece no 
caso do Parque da Bodoquena) 
e ressaltam, ainda, que o agro-
negócio pode sofrer baixa pela 
perda de terras agricultáveis e 
impossibilidade de novas aquisi-
ções em outras localidades pelo 
não cumprimento gover-
namental de indenizar.            
Páginas 4 e 5

     

independente de ser natural ou 
por meio de inseminação artificial, 
a estação de monta exige cuidados 
e muito planejamento para que o 
criador obtenha resultado de suces-
so, com animais com boa carcaça e 
precocidade. a dica é de especialistas 
que indicam para os touros o exame 
andrológico completo, entre outros 
pontos. Página 7.

o Banco do Brasil passa a condi-
cionar a contratação de seguro rural 
para liberar crédito para custeio. a 
nova regra está valendo a partir desta 
safra.  outra novidade é o aumento de 
crédito. Estes são alguns dos assuntos 
revelados pelo superintendente regio-
nal do banco, Marcos Ricardo Lot, em 
entrevista exclusiva. Página 3.

Produtores que desejam crédito 
do Programa de garantia da ati-
vidade agropecuária e contratar o 
seguro agrícola devem ficar atentos 
ao zoneamento agrícola da soja para 

Mato grosso do sul. o 
Mapa estipulou o mês 
de novembro para as se-
meaduras, ou seja, adiou 
o plantio  e quem já 
começou a plantar não 
tem mais direito aos dois 
sistemas de empréstimo 
do BB.        Página 7.

BB CondiCiona 
sEguro rural 
Para o CustEio

Plantio da soja é
adiado no Estado

Estação dE monta 
EXigE Cuidados
 E PlanEjamEnto
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Faz parte da história de nosso Estado, 
que o efetivo domínio brasileiro sobre a 
região sul de Ms tenha se dado após a 
chamada guerra do Paraguai, que dessan-
grou povos irmãos. Nela, destacou-se uma 
aguerrida cavalaria riograndense que, por 
anos a fio, defrontou-se com a  destemida 
tropa paraguaia.  Nas lides de guerra, os 
guascas centauros (ser mitológico, metade 
homem, metade cavalo), conheceram e se 
encantaram com a região, permeada de 
extensas pastagens naturais, povoada por  
rebanhos de “gado bagual”.  Muitos voltaram 
aos seus pagos apenas para buscar suas 
traias e  famílias, vindo para este nosso sul, 
com armas e bagagens, se estabelecendo 
nas terras sem dono da extensa Vacaria. 
Foram encaminhados pela Coroa imperial, 
para garantirem a fronteira reconquistada.  

Um desses capitães de guerra, que lutara os 
quatro anos num portentoso cavalo, volta 
com essa montaria à sua querência. Porém 
o animal, estropiado pelos anos de guerra e 
pelas longas caminhadas, morre ao fim da 
marcha de retorno, para desolação de seu 
dono. aqui chegando, o guerreiro guasca 
(gaúcho da fronteira)  requer as terras da 
Coroa e funda sua querência, que nomeia 
“Fazenda 94”.    Era 94 a marca do império 
que seu brioso cavalo de guerra tinha na 
paleta!

Estas são páginas heróicas de um povo 
que tem orgulho de sua história e de seu 
papel na conquista e defesa destas frontei-
ras  onde, com suor, lágrimas e até mesmo 
sangue,  transformou cerradões desertos 
em celeiros para a Nação e o mundo.  Nessa 
caminhada secular, da qual qualquer Nação 
se orgulharia, de repente, tais brasileiros se 
vêem   tratados hoje, por grupelhos ideoló-
gicos, organizações internacionais e nichos 
de frustração localizados em  órgãos gover-
namentais,  como reles “ladrões e ocupantes  
de  terras indígenas”, esses nossos irmãos 
com os quais toda a Nação tem uma dívida 
secular e injusta. Não se corrige injustiças 
históricas de toda a sociedade, transforman-
do vidas honradas e destinos audazes em 
bodes expiatórios de politicas fracassadas, 
nem fazendo a Justiça curvar-se a sofismas 
antropológicos e manipulações maldosas, 
ideológicas e antinacionais.

É o que se dá hoje em nosso Ms, quando 
a  indústria de invasões  indígenas finan-

ciadas com recursos externos  ignorados 
pelo Estado brasileiro, dá um passo adiante 
e projeta-se na expansão de aldeias sobre 
propriedades particulares, mediante “iden-
tificações de terras indígenas” unilaterais e 
abusivas. são passos para que nossos pio-
neiros e seus descendentes paguem, apenas 
eles, por uma divida histórica que é de toda 
a sociedade. E propositadamente, leitor, 
para semear distanciamento,  rancor e an-
tagonismo entre as comunidades. Enquanto 
isso, o Estado brasileiro, o eterno caloteiro, 
lava as mãos, pretendendo ainda aparecer 
na fita como promotor de justiça e paz, com 
promessas vagas de compensações para bra-
sileiros que perderiam seus direitos diante 
de laudos onipotentes e facciosos. E isso, 
leitor, quando nada, nada na Constituição 
impede que se compre terra para as aldeias, 
quando o governo Lula esbanja recursos 
emprestando 5 bilhões de dólares ao FMi 
e  faz polpudas generosidades para africa-
nos, bolivianos, paraguaios e palestinos, 
na campanha promocional do Presidente  
para seu Prêmio Nobel da Paz.

Com esse barulho todo, esconde-se da 
sociedade  o fracasso da politica indigenista 
em dar condições ao índio para que ele 
alcance os benef ícios da civilização, que é 
o seu desejo. alardea-se o mito da desgra-
ça indígena por “falta de terras”, quando 
as poucas que tem são frequentemente 
ociosas e os Cadiwéus, com seus quinhen-
tos mil hectares vivem praticamente nas 
mesmas condições de aldeias que não têm 

um palmo de terra para plantar. Parece que 
a miserabilidade indígena é mantida para 
ser usada, manipulada demagogicamente 
para promover conflitos e angariar recur-
sos externos. a mortalidade indigena por 
violência, devido à deterioração social ad-
ministrada pela Funai, tem sido cinicamente 
apresentada ao mundo por organizações  
ideológicas falsamente religiosas, como 
resultante de assassinatos por conflitos 
fundiários. Quando pioneiros rurais são 
expulsos de suas casas, que são detonadas, 
desmontadas e levadas para aldeias, tal 
como não se faz nem com traficantes, nunca 
apareceu um membro sequer do Ministério 
Público Federal para dar que fosse um “Bom 
dia!” aos cidadãos expulsos de suas  casas 
e, claramente, do abrigo da Constituição 
Federal. Quem desmente os fatos e o olhar 
sectário de pedantes e pretensos defensores 
da Constituição, caro leitor? 

Esse projeto ideológico, impatriótico, 
injusto, promotor intencional de mágoas 
e conflitos, prosseguirá seu curso? Com 
a palavra as comunidades atingidas, sin-
dicatos Rurais, Famasul e, sem dúvida, 
nosso Judiciário e políticos. E que deus 
nos ilumine para que a Paz, integração e 
prosperidade possam vencer a ideologia de 
uns e a imaturidade de outros nos quadros 
do Estado brasileiro que, tantas vêzes, trai 
a Nação.

O autor é Pantaneiro, Psicanalista Pós 
Graduado em Politica e Estratégia Adesg/
UCDB

o senador delcídio do 
amaral (Pt/Ms) espera 
que o segundo semestre 
seja mais produtivo no 
senado, para que se reto-

me a discussão de temas relacionados ao 
crescimento da economia e a geração de 
empregos. “o primeiro semestre foi pouco 
produtivo. o senado foi permeado por 
crises, especialmente as que surgiram logo 
após a eleição do senador José sarney para 
a presidência da Mesa diretora.

     segundo delcídio, isso fez com que os 
senadores deixassem de debater temas 
importantes para o desenvolvimento do 
Brasil. “Ficamos restritos, praticamente, à 
discussão de Medidas Provisórias enviadas 
pelo Executivo e à votação da indicação de 
nomes para o preenchimento de cargos na 
estrutura do governo e das agências regu-

ladoras. a produção legislativa foi muita 
baixa. tomara que no segundo semestre 
possamos mudar essa pauta. temos uma 
pauta extensa, que passa pela previdência, 
pela questão da infraestrutura, fundamen-
tais para projetar o Brasil e melhorar o 
dia-a-dia do cidadão. É preciso retomar 
também as audiências públicas, com a 
participação da sociedade, para que se 
aperfeiçoe cada vez mais as nossas leis. 
Esses são os desafios, a despeito de CPi 
da Petrobras e da crise que ainda continua 
em relação ao presidente sarney”, afirmou 
o senador.

  “a base governista fez o que podia 
fazer, não só por meio do Pt, que,  mesmo 
dividido,  procurou seguir as orientações 
do presidente Lula, da ministra dilma e 
do secretário gilberto Carvalho. Mas é 
preciso aguardar os fatos, dos quais somos 

prisioneiros. os fatos vão indicar se efetiva-
mente vamos ter desdobramentos ou não 
da crise. Logo após o recesso as bancadas 
vão se reunir para uma avaliação do quadro 
e  eventualmente tomar uma decisão. Mas 
isso só os fatos vão dizer. temos que ter 
tranqüilidade para trabalhar no segundo 
semestre”, defende delcídio.

      “tenho trabalhado intensamente no esta-
do, visitando os municípios e conversando 
com as lideranças políticas, empresarias 
e comunitárias. desse contato surgiram 
dezenas de novos pedidos que apresentei 
em Brasília, para mais investimentos na 
melhoria da qualidade de vida das nossas 
cidades. Vamos correr atrás das emendas 
individuais,  incluídas no orçamento deste 
ano,  e também das emendas de bancada, 
que o governo costuma liberar no final do 
ano”, adianta.
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BB Passa a CondiCionar sEguro rural 
nos EmPréstimos Para CustEio da safra 

Agroin – Temos notícia de que o Ban-
co do Brasil estuda aumentar o limite de 
dezenas de agricultores no Estado. Para 
quando é isto?

Marcos Lot- Vamos ter, sim, um aumen-
to de crédito. Nós vamos fazer um mutirão 
para análises do limite de crédito do pro-
dutor rural. Estamos trazendo pessoas que 
podem decidir, alterar e melhorar o limite 
de crédito. Vamos observar e reclassificar 
o risco, Com o aumento do limite, vamos 
proporcionar ao produtor um volume maior 
de crédito para ele financiar o custeio. Esta 
equipe deve decidir aqui conosco o aumento 
dos 100 maiores limites do Estado. Este é a 
nossa proposta inicial: os 100 maiores limi-
tes do Estado serão revistos. a previsão é 
que isto aconteça nos dias 5,6 e 7 de agosto. 
Não posso afirmar os dias corretamente 
ainda porque, na verdade, estou tentando 
fazer aqui primeiro, mas pra isto estou 
numa luta para que não seja goiás antes. 
Este sistema vai para todos os estados onde 
estão os maiores produtores: Paraná, Rio 
grande do sul, Mato grosso do sul, Mato 
grosso e goiás.

Agroin – Este aumento de crédito vai 
ser de quanto?

Marcos Lot- nós estamos tentando me-
lhorar o limite de crédito, numa expectativa 
de no mínimo mais R$ 20 milhões para o 
Ms, que é um aumento significativo. a idéia 
é analisar caso a caso e entender que alguns 
produtores hoje estão com algum risco, mas 
saber quais são as correntes provocadoras 
como, por exemplo, questões climáticas 
como estiagem. Por isso, hoje nós estamos 
condicionando o seguro. Não dá para fazer 
crédito rural no risco que se tem hoje, 
principalmente em função de problemas 
climáticos adversos. Não dá para fugir. É 

bobagem o produtor fugir disto. Nós temos 
que segurar toda esta lavoura.  se existe um 
mecanismo que me tira este risco é o seguro. 
Então nós temos que usar. E se é considerado 
caro porque poucos fazem. Quando muitos 
começarem a fazer o preço vai abaixar. Então 
nós vamos funcionar como agente indutor 
desta contratação de seguro para fazer com 
que este seguro se torne mais barato lá no 
futuro. Então a política do BB para esta safra 
vai ser condicionar a contratação do segu-
ro. Nós queremos a safra assegurada para 
trazer menos transtorno para o agricultor. 
Às vezes este pensamento de achar que é 
1%, 2% ou 3% a mais, é bobagem. isto é um 
benef ício no caso de um sinistro.

Agroin – O produtor tem real co-
nhecimento da importância do seguro 
rural?

Marcos Lot – olha se não sabe, deveria 
saber. Já aconteceu caso, por exemplo, do 
produtor morrer, a lavoura não estava asse-
gurada e depois a família que não entendia 
do negócio não soube fazer nada e perdeu 
o patrimônio todinho porque não tem a 
experiência, não conseguiu administrar 
e produzir. Não tinha seguro de vida nem 
seguro da lavoura e no final acabou que 
os filhos tiveram que vender o patrimônio 
para sobreviver. o seguro é para a própria 
defesa do produtor o e Banco do Brasil não 
quer que ninguém contraia um empréstimo 
e depois deixe de pagar. o BB não trabalha 
para prejudicar, mas pra ajudar. o BB no 
agronegócio é um agente do governo e 
um governo tem que facilitar ou fazer. o 
governo não sabe plantar quem faz isto é 
o agricultor. agora, o agricultor sozinho 
não consegue plantar nem comercializar. 
Então se entra com um banco que é o 
facilitador.

Agroin – E aquele que estiver com 
dificuldades para acessar este crédito?

Marcos Lot - todo produtor que estiver 
tendo dificuldade para acessar o crédito que 
procure o mais rápido possível uma agen-
cia do BB. Que insista com o gerente, que 
mostre ao gerente que ele tem capacidade 
para plantar, que precisa daquela lavoura. 
Que faça uma proposta de acordo com o 
banco. 

outro dia fizemos uma apresentação 
para lideranças sindicais da região sul do 
Estado, mostrando o orçamento da safra. 
Eu disse que este ano vamos criar condições 
para que o produtor acesse o crédito. Não 
vamos criar empecilhos. Mas claro, vamos 
estudar caso a caso. Cada uma das pessoas 
vai falar com seu gerente de agência, mas 
claro que vamos olhar o histórico de cada 
um que nos procurar. tem coisas que não 
se recomendam dar crédito. E é impor-
tante dizer que o recurso não é do BB é 
da sociedade brasileira, com um dinheiro 
que nós estamos autorizando o governo a 
emprestar e ele tem que voltar porque ele 
é para produzir alimento.

Agroin – O BB está mais agressivo em 
suas políticas de crédito?

Marcos Lot-Existe um estudo do Banco 
Mundial que diz que até 2025 a necessidade 
de alimento no mundo vai aumentar em 
50%. E olha que só faltam 15 anos! E qual 

é hoje o agente creditício no País que tem 
condições de colocar sua esperteza na 
rua para crescer este 50% e produção de 
alimento no Brasil? o produtor rural com 
o banco do Brasil. a nossa parte estamos 
procurando fazer, por isto que o banco está 
mais agressivo desde o ano passado com o 
crédito rural para o financiamento de cus-
teio. o BB voltou a ser aquele banco mais 
forte do agronegócio. de 2 anos para cá o 
agronegócio foi ressuscitado no BB.

Agroin – Existe algum trabalho para 
antecipação da safra?

Marcos Lot- Nós vamos antecipar a sa-
fra. Nós vamos fazer todo esforço agora para 
financiar tudo até 30 de setembro. Já pensou 
o beneficio que isto traz para a economia? 
Eu assinei em dourados vários contratos e 
já estamos liberando. Já somos o terceiro 
estado do Brasil que faz crédito rural em 
liberação. Nós estamos perdendo apenas 
para o Paraná e são Paulo. Fora isto, nós 
liberamos no mês de junho R$180 milhões 
em recursos do FCo (Fundo Constitucional 
do Centro-oeste). Nunca num mês se con-
tratou tanto. No ano passado o volume foi 
de R$ 800 milhões, mas ainda não sabemos 
se vamos conseguir ultrapassar porque não 
vai ter recurso para todo mundo.

Agroin – A redução do IPI para linha 
branca de eletrodomésticos e carros 
novos não vai trazer reflexos negativos 
para o FCO?

 Marcos Lot - Com a redução do iPi 
diminui o volume do FCo porque parte 
da formação deste fundo vem do iPi da 
indústria. Como o governo deu abate no iPi 
veio menos para o FCo. Então nós vamos 
ter um problema de volume do FCo, não 
por conta da nossa atuação, mas por conta 
do fundo que ficou mais vazio. o reflexo 
já vem neste ano. Mas em compensação 
nós liberamos muito crédito no primeiro 
semestre deste ano, que já ultrapassou os 
R$ 320 milhões.

Agroin – Produtores da região sul têm 
procurado o BB por conta da questão 
indígena?

Marcos Lot- até agora, nenhum pro-
dutor nos procurou demonstrando algum 
receio. Eu acho que nesta questão deve ser 
levado em conta ainda o fato de que hoje 
esta área produz bastante. Nada contra a 
demarcação de reservas indígenas, mas a 
gente tem que considerar a necessidade de se 
aumentar em 50% a produção de alimentos 
até 2025, no mundo. daqui a pouco temos 
um problema para alimentar o mundo. Não 
podemos esquecer isto.

O atual superintendente da instituição 
financeira no Mato Grosso do Sul, Marcos 
Ricardo Lot (foto), faz algumas revelações 
sobre a nova política adotada pelo BB, no 
que diz respeito ao empréstimo para custeio 

da safra e aumento de crédito para dezenas de agricultores 
do Estado. Marcos Lot já atuou como gerente geral do Banco 
do Brasil no Japão e também já trabalhou na Argentina. 
Ao todo, acumula 26 anos dedicados ao banco que, segundo 
ele, vem adotando políticas para proteger cada vez mais o 
produtor rural.

Foto: Eliane Ferreira 
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donos das tErras dEstinadas ao ParquE da 
BodoquEna ainda não foram indEnizados

os proprietários das 76. 481 
hectares de terra que foram 
destinadas para criação do 
Parque Nacional da serra 
da Bodoquena estão há 

nove anos esperando por indenizações, 
como havia prometido o governo Federal. 
além disso, em todo este tempo nem o 
plano de manejo do local foi definido, o 
que traz mais incômodo aos produtores 
por não saberem ao certo o que podem ou 
não fazer nas propriedades.

segundo os proprietários, até o momen-
to, apenas 11,8% (9.040) das terras foram 
indenizadas, ou seja, ainda falta pouco mais 
de 88% das 76. 481 hectares, que foram 
transformadas em área de utilidade públi-

ca, por meio de um decreto. o engenheiro 
agrônomo e pecuarista Márcio antônio 
Marchi destaca que ao menos o plano de 
manejo foi definido, o que cria dificuldades 
para o produtor utilizar as terras. “o plano 
de manejo define como vai ser administrado 
o parque e até hoje todos nós estamos sem 
um norte nesta questão”, reclama.

Márcio Marchi, que perdeu 50 hectares 
de sua propriedade, destaca outro ponto que 
traz intranquilidade não só para quem tem 
fazenda ou parte dela dentro das delimita-
ções do Parque da Bodoquena. a situação 
atinge também as propriedades próximas 
em um raio de 15 quilômetros em linha 
reta, ou seja, traz regras de utilização ainda 
não reveladas para quem também está no 

Leôncio de souza Brito, afirma que os 
produtores não são contra a criação 
do Parque Nacional da Bodoquena. 

o que eles não aceitam é o local ficar sem 
uma definição, apesar de possuir um acer-
vo histórico a ser estudado, com riquezas 
botânicas e minerais.

o produtor rural destaca que os 
fazendeiros são adeptos a criação de 
áreas de proteção ambiental em que o 
desenvolvimento sócio-econômico seja 
sustentável. “os parques mundiais que 
realmente deram certo são aqueles que o 
desenvolvimento social e econômico aju-

dou a proteger a área ambiental necessária 
para produzir além do bem estar: comida”, 
defende.

Léo Brito defende que o produtor rural 
é o maior parceiro do meio ambiente, pois 
sem o equilíbrio ecológico fica praticamen-
te impossível de se produzir. “Não somos 
contra o parque, mas contra o descaso que 
fizeram com aquela região. Para se ter uma 
idéia, não tem uma pesquisa científica no 
local e estamos impossibilitados de gerir 
nosso patrimônio. transformaram nossas 
propriedades em um parque de brincadei-
rinha”, finaliza.

ProdutorEs não são Contra o ParquE

entorno.
outro produtor que deve perder terras 

úteis para sua atividade foi antônio Rondon 
Neto. Em sua propriedade são desenvolvi-
das a pecuária e agricultura e o que mais 
chama a atenção é que o proprietário nestes 
nove anos de criação do parque até hoje não 
recebeu comunicado nem visita oficial em 
relação à área que ele perdeu. “Eu imagino 

que deve ser mais ou menos 30 hectares, 
mas pra mim nunca falaram sobre isto nem 
sobre indenizações”, afirma.

o produtor rural e engenheiro agrôno-
mo, Leôncio de souza Brito Filho e mais 
dois irmãos também possuem hectares de 
terra que estão inclusas dentro do parque, 
que segundo eles está “a deus dará” e que 
poderiam estar servindo como fontes pro-
dutoras de sementes, mudas, para pesquisas 
de escolas e universidades.

Léo Brito lembra que juridicamente a 
criação do Parque da Bodoquena apresenta 
diversas falhas, entre elas o não cumpri-
mento do prazo de cinco anos, a partir 
da criação, para ser publicado o plano de 
manejo do local. além disso, no sexto ano 
não foi republicada a criação da reserva. 
o produtor mantinha um viveiro em suas 
terras, onde todos os meses eram cultivadas 
milhares de mudas de espécies nativas. 
“Eu não perdi minhas terras porque estou 
lutando por elas”, completa revelando que 
entrou na justiça contra o ibama para reaver 
o direito de continuar com plena  exploração 
da propriedade.

o responsável por fazer o mapeamento 
e delimitações de parques é o instituto 
Chico Mendes, órgão que foi criado em 
2007, quando foi reestruturado o instituto 
Brasileiro do Meio ambiente (ibama). 

O LUGAR – a criação do parque visou 
proteger a maior área contínua de “mata 
atlântica” no Estado, que se localiza sobre 
um terreno com características geológicas 
especiais. Nas áreas ainda não adquiridas/
indenizadas são permitidas as atividades 
agropecuárias em terras produtivas, porém 
tem a proibição de supressão ou exploração 
econômica nas áreas nativas.

Proprietários reclamam que governo não 
cumpriu sua parte na instância legal da 
criação da reserva, nem indenizou quem 
“perdeu” terras

Léo Brito é um dos proprietários que acionou 
judicialmente o Governo Federal

Foto: Maykon Torales
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ProdutorEs Estão aPrEEnsiVos Com
ProXimidadE dE data Para Estudos

os produtores rurais que 
possuem fazendas na lista 
de áreas que serão estu-
dadas por antropólogos 
para criação de reservas 

indígenas estão cada vez mais apreensivos 
e não acreditam que serão indenizados em 
caso de desapropriação, se levar em conta 
artigo 231 da Constituição Federal.

Embora o secretário de assuntos Le-
gislativos do Ministério da Justiça, Pedro 
abramovay, tenha dito que há “disposição 

concreta do governo federal de pagar essa 
compensação, junto com o governo do Esta-
do”, os produtores se mantém apreensivos, 
pois de acordo com a Constituição, somente 
a terra nua pode ser indenizada.

o fato de proprietários com fazendas 
dentro da área delimitada para a criação do 
Parque Nacional da Bodoquena estarem 
esperando há nove anos por indenizações, 
traz ainda mais preocupações para aqueles 
que podem ser desapropriados para criação 
de aldeias indígenas (veja matéria completa 

na página 8). “a área que a Funai estipulou 
para os estudos concentra a maioria dos 
municípios produtores. se não formos 
indenizados para adquirir terras em ou-
tros locais, a produção de alimentos vai 
reduzir e os preços vão aumentar”, diz o 
presidente do sindicato Rural de Jardim, 
Paulo César Bózoli. 

Por conta da falta de garantias tanto 
para produtores quanto para os índios, as 
lideranças destas duas partes, o Ministério 
Público e os governos estadual e federal es-
tão negociando para encontrar uma solução 
que permita a continuidade do processo de 
demarcação em Mato grosso do sul.

No final do mês de julho, produtores 
rurais da região sul se reuniram no sindi-
cato Rural de Jardim para tomar ciência 
do que as entidades representativas estão 
fazendo em relação aos estudos, bem como 
atitude o fazendeiro deve tomar quando 
os antropólogos chegarem, uma vez eu 
a Fundação Nacional do Índio cerca de 
mistérios o processo, que deve começar 

neste mês.
o encontro fez parte da agenda de en-

contros que estão sendo promovidos pela 
Federação de agricultura de Mato grosso 
do sul (Famasul), que tem visitado vários 
municípios para orientar os produtores.

o presidente do sindicato Rural de Bo-
nito, denílson augusto, revela que o clima 
entre os proprietários é de indignação. 
“Eles estão inconformados e muita gente 
está esperando para ver no que isto vai dar. 
Esperamos que realmente a primeira fase 
de estudos aconteçam dentro das aldeias 
e depois nas propriedades, para que os 
antropólogos tenham noção correta”, diz.

o presidente da Famasul, ademar silva 
Júnior, que estava no evento, falou sobre as 
atuais ações políticas e jurídicas que a Fe-
deração está articulando juntamente com 
a Confederação da agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNa), governo Estadual e Mi-
nistério da Justiça. “o governo estadual tem 
nos ajudado nessa questão e conseguimos 
levar a discussão para Brasília”.

Proprietários estão se reunindo em 
todo Mato Grosso do Sul para decidir 
como vão se comportar com a chegada 
dos antropólogos nas fazendas para os 
levantamentos
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CooPEratiVa lar rECEBE rECurso do BrdE

o projeto da Cooperativa 
agroindustrial Lar foi 
um dos aprovados pelo 
BRdE (Banco Regional 
de desenvolvimento do 

Extremo sul), que aprovou R$22 milhões 
para projetos de recuperação do solo, reflo-
restamento, armazenamento de grãos e ex-
pansão de comércio com abertura de uma 
revendedora de máquinas e implementos 
agrícolas, em Mato grosso do sul.

o governador andré Puccinelli e o 
diretor-presidente do BRdE, Mario Bernd, 
celebraram no dia 28 de julho, os primei-
ros contratos e liberação de recursos pelo 
banco ao Estado. a solenidade aconteceu 
no gabinete do governador, no Parque 
dos Poderes.

a representante do BRdE no Estado, 
Lindamir teresinha Verbiski, salienta a 
resposta positiva da economia de Mato 
grosso do sul, que superou as expectativas 
da instituição para o primeiro semestre. 

“os pedidos de financiamento já chegam 
a R$ 150 milhões, superando nossa meta 
estimada em R$ 100 milhões no primeiro 
semestres”, diz.

a Lar receberá R$ 20,8 milhões, que se-
rão investidos na implantação de armazéns 
em Mato grosso do sul. Com o investimen-
to, a capacidade de armazenagem de grãos 
da cooperativa no Estado será ampliada 
de 178 mil para 238 mil toneladas, com a 
construção de unidades de recebimento 
nos distritos de Capeí (Ponta Porã) e de 
indápolis (dourados), e a ampliação do 
armazém de aral Moreira.

segundo o gerente regional para o Mato 
grosso do sul, João Pedro Pasqual, os ar-
mazéns de Ponta Porã e dourados, terão 
capacidade de 30 mil toneladas estáticas, 
ou 500 mil sacas. “a construção e ampliação 
desses armazéns será para agilizar o fluxo 
de recebimento de grãos, melhorando o 
atendimento aos nossos cooperados. Com 
uma logística mais próxima, minimiza os 

custos”, afirma Pasqual. 
“a cooperativa, que tem projetos de 

suinocultura e avicultura, exige uma 
demanda muito grande de soja e milho. 
Com a ampliação, podemos atender o 
cooperados e vender o excedente”, explica 
o gerente da divisão comercial da Lar, 
Mario Balk.

a cooperativa tem mais de oito mil 
cooperados, sendo cerca de 1200 em 
Ms, sendo que 70% deles são mini e pe-
quenos produtores. a Lar tem 45 anos 
de atividade e desde 2002 está em Mato 
grosso do sul. Com esse projeto, a Lar 
dá continuidade a parceria com o BRdE 
que já dura 25 anos.

A assinatura do contrato para a liberação do recurso para a Lar ocorreu dia 28 de julho, no gabinete do 
governador

A Lar receberá R$ 20,8 milhões que serão 
investidos na implantação de armazéns 
no Mato Grosso do Sul

Foto: Divulgação
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PlanEjar BEm o PEríodo da Estação dE
monta traz luCratiVidadE ao PECuarista

a estação de monta é o período 
pré-estabelecido pelo produ-
tor rural para o planejamento 
reprodutivo do rebanho. o 
sistema pode ser de monta 

natural realizada por touros ou pela in-
seminação artificial onde são utilizados 
sêmens de reprodutores geneticamente 
melhores. de acordo com o médico vete-
rinário Fabiano Battiston, alguns fatores 
como a sanidade e alimentação dos animais, 
devem ser levadas em conta para obter um 
resultado satisfatório.

segundo Battiston , a falta de planeja-
mento pode prejudicar a quantidade e a 
qualidade dos animais gerados, sendo que 
a ocorrência de nascimentos em épocas 
impróprias prejudica o desenvolvimento 
da carcaça dos bezerros, devido à maior 
incidência de doenças, parasitas e escassez 
de pastagens para as matrizes, durante o 
período de lactação.

segundo o zootecnista david antunes, 

uma das precauções que se deve ter antes de 
iniciar uma estação de monta, é submeter os 
touros ao exame andrológico e as matrizes 
a avaliação genealógica para saber se não há 
problema que possa interferir na qualidade 
reprodutiva dos animais. outro fator que o 
zootecnista destaca é a preocupação sanitá-
ria e da alimentação dos animais para que 
tudo ocorra conforme ao planejado.

Para o médico veterinário Fabiano 
Battiston, as vacinas preventivas são es-
senciais para evitar doenças que podem 
afetar a questão reprodutiva dos animais 
e consequentemente interferir na qualida-
de do produto final. Para ele, a principal 
preocupação dos produtores em relação 
à escolha para produção dos bezerros é 
a seleção adequada dos touros e de como 
realizar uma sanidade de acordo com as 
necessidades presentes.

segundo Battiston, as dificuldades do 
controle zootécnico e sanitário do rebanho, 
interfere gradativamente na formação dos 

bezerros, devido à falta de uniformidade 
como a idade e o peso dos animais,fatores 
que acabam por prejudicar animais com 
maior potencial reprodutivo para a nova 
leva de bezerros da propriedade.

de acordo com Battiston, os animais 

oriundos da iatF inseminação artificial 
em tempo Fixo, tem a probabilidade de ser 
mais homogênios do que os produzidos à 
campo, já que é possível escolher animais 
com detrimento maior de fertilidade do 
rebanho, conclui.

EsPECialista dEfEndE téCniCa dE 
iatf Para aumEntar PrECoCidadE

Seleção adequada dos touros e rigor na sanidade proporciona bons bezerros

Falta de planejamento pode prejudicar a 
quantidade e a qualidade das crias

sEmEadura da soja fiCa Para 
o mês dE noVEmBro no Estado

a inseminação artificial em tempo 
Fixo (iatF) pode ser aplicada 
em propriedades de qualquer 

tamanho. o método permite inseminar 
o rebanho em horário predeterminado, 
sem a necessidade de detecção do cio. 
Quem explica é Carlos scalon, técnico 
da multinacional Pfizer, que ministrou 
palestra a convite da associação dos Cria-
dores de mato grosso do sul (acrissul) e 
alvorada Produtos Veterinários, no dia 
27 de julho.

Embora a técnica não seja uma novi-
dade, Carlos scalon explica que ela é cada 
vez mais empregada em gado de corte; an-
tes mais utilizada em gado puro (elite). “o 
Brasil detém o posto de grande exportador 
de carne bovina para o mundo. diante deste 
cenário, o pecuarista deve estar atento às 
novas técnicas e tendências do mercado 
para acompanhar o ritmo de demanda. 
É o que fazendas de gado de corte e leite 
do País fazem há algum tempo: adotam 
técnicas avançadas, entre elas a insemina-

ção artificial em tempo fixo (iatF), para 
atender da maneira mais rápida possível 
a demanda do mercado”, explica.

segundo Carlos scalon da estação 
de monta anterior para a mais recente 
foi feita uma pesquisa que revelou um 
aumento de 40% das vacas com iatF. 
“Há alguns anos, queríamos um bezerro 
por ano. agora, queremos um bezerro de 
qualidade por ano, com custo baixo, que é 
mais importante”, afirma destacando ainda 
que mesmo quem não trabalha com cria 
tem que optar por bezerros que nasçam 
antes porque terão maior peso.

scalon explica que com a técnica, as 
vacas são inseminadas com data marcada. 
dessa forma, toda a reprodução fica sob 
controle do produtor. 

PALESTRA – o presidente da ac-
rissul, Chico Maia, explica que todas as 
segundas-feiras vão acontecer palestras 
com temas voltados para a atualização dos 
associados. No dia 3 acontece encontro 
com expositores da ExpoMs.

o Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (Mapa) pub-
licou no final do mês de julho 

o zoneamento agrícola para a cultura da 
soja no Mato grosso do sul. o período de 
semeadura da soja para a safra 2009/, deve 
ser adiado para o mês de novembro, caso 
o produtor queira crédito do Programa 
de garantia da atividade agropecuária e 
contratar o seguro agrícola.

a mudança pretende diminuir os riscos 
e evitar possíveis prejuízos na hora da col-
heita. até a safra passada o zoneamento era 
restrito no período de 20 de outubro a 31 
de dezembro. Para a engenheira agrônoma 
da Embrapa agropecuária oeste, Carmen 
Pezarico, o zoneamento da cultura no Mato 
grosso do sul foi uma decisão tomada 
pelo Mapa, mas ela acredita que a questão 
climática contribuiu para a mudança do 
plantio da soja que na safra anterior, foi 
prejudicada pela intensa estiagem que afe-
tou a região da grande dourados, maior 

produtora da cultura do Estado.
segundo Carmen Pezarico, os créditos 

serão liberados somente para os produ-
tores que plantarem a cultura no período 
estipulado do zoneamento, ou seja, quem 
começou a plantar mais cedo não tem mais 
direito ao seguro agrícola e podem ter al-
guns prejuízos. “o produtor que plantou 
uma área muito grande  fora do tempo pode 
sair muito prejudicado”, explica.

de acordo com a agrônoma, o zonea-
mento da soja visa auxiliar o produtor 
para que ele plante e colha, fato que não 
aconteceu nos últimos quatro anos de sa-
fra, onde diversas culturas tiveram perdas 
significativas com as questões climáticas 
no sul do Estado, tendo a estiagem como 
o principal fenômeno de prejuízos.

Para o produtor de soja e engenheiro 
agrônomo Rodrigo Pelegrin, o novo prazo 
para o zoneamento pode prejudicar a 
produção da cultura, já que o tempo pre-
visto ficou limitado.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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EXPo rio PrEto é a PrimEira fEira do País a fazEr Cadastros Via intErnEt

Entre os dias 8 e 10 de setem-
bro acontece a 48ª Exposição 
agropecuária de são José do 
Rio Preto, que é a maior feira 
pecuária da Região dos grandes 

Lagos. a grande novidade desta edição é a 
inovação tecnológica que está à disposição 
dos pecuaristas que devem fazer seu cadas-
tro via eletrônica, por meio do site www.
exporiopreto2009.com.br.

o secretário de agricultura e Pecuária 
de são José do Rio Preto, Moacyr seródio, 
explica que o cadastro via internet traz mais 
facilidades para o pecuarista, uma vez que 
ele vai poder fazer o cadastro do gado, dos 
tratadores e ainda imprimir o boleto de 
qualquer lugar, bastando para isto o acesso 
à internet. “Contratamos uma empresa para 
desenvolver nosso site, que primou pela 
facilidade de acesso, pois sabemos que o 
público do agronegócio precisa de agilidade 
em suas ações”, explica.

No site da EXPo Rio PREto o pe-
cuarista vai optar primeiramente em se 
cadastrar no site com nome/razão social, 
identificação da propriedade, seu endereço 
e email. depois de encaminhar os dados vai 
receber em sua caixa de email uma senha 
que vai permitir que ele faça o cadastro dos 
animais – com limite máximo de 20 por 

criador – onde vão constar todos os dados 
dos animais. depois é só verificar se os dados 
estão corretos e mandar imprimir o boleto 
bancário. “o pecuarista deve ficar bem 
atento aos dados fornecidos, pois depois do 
boleto pago não é possível editar as tabelas”, 
ressalta o secretário Moacyr seródio.

além das facilidades para quem vai 
comercializar gado, o site da EXPo Rio 
PREto também disponibiliza link para 
pré-cadastro dos interessados em participar 
com estandes nos mais variados segmen-
tos que a feira abrange. Moacyr seródio 
destaca que há espaço para quem trabalha 
com nutrição animal, genética, produtos 
veterinários, adubos e fertilizantes, se-

mentes, defensivos agrícolas, máquinas 
e equipamentos, implementos agrícolas, 
frigoríficos, órgãos de pesquisa e desen-
volvimento, insumos para agropecuária, 
balanças, troncos, cochos, veículos utili-
tários, bancos, seguradoras, universidades, 
informática e internet.

ARGOLAS – os interessados em ad-
quirir argolas já podem acessar o site da 
EXPo Rio PREto e preencher o cadastro. 
Mais informações ou dívidas podem ser 
obtidas  no Recinto de Exposições alber-
to Bertelli Lucatto Rua. antônio daniel 
dantas de Freitas, 115. Bairro: Parque 
industrial. Fone: (17) 3232-0016. E-mail: 
recinto@riopreto.sp.gov.br

Interessados em adquirir agorlas já podem acessar o site 
da exposição: www.exporiopreto2009.com.br. Novidade 
dá mais agilidade e comodidade ao expositor

Em apenas cinco passos o expositor faz seu cadastro junto ao sistema, faz o logon, cadastra os tratadores, os animais e tem acesso a seu painel onde ele pode editar a inscrição dos mesmos antes e gerar o boleto para efetuar o pagamento

Wisley Torales, diretor de tecnologia  da Agroin e 
responsável pelo site da Expo Rio Preto

Foto: Maykon Torales
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EXPo rio PrEto é a PrimEira fEira do País a fazEr Cadastros Via intErnEt

inoVação tECnológiCa PErmitE agilidadE
É cada vez mais comuns empresas pres-

tadoras de serviços, de compra e ven-
da, entidades e também profissionais 

liberais utilizarem a internet como meio de 
comunicação entre o seu público alvo. Um 
exemplo é a EXPo Rio PREto que neste 
ano disponibiliza o sistema de inscrição via 
internet para os interessados em adquirir 
argolas e estan des comerciais.

o diretor de tecnologia da agroin 
Comunicação, empresa responsável pelo 
Jornal agroin, Wisley torales arguelho, 

desenvolveu o website da EXPo Rio PRE-
tRo 2009. segundo ele, o site foi definido 
conforme os interesses do cliente atendendo 
uma exigência de agilidade na hora do in-
ternauta fazer o acesso. “Quando um cliente 
procura nossa empresa fazemos todo um 
trabalho de estudo das suas necessidades 
(link, linguagem, apresentação, cores). 
depois procuramos saber que tipo de pú-
blico vai acessar este sistema, para depois 
apresentarmos a idéia”, explica.

Wisley torales explica que o serviço 

online é uma via apenas de ida, quem 
migra pra ele não volta mais ao tempo do 
papel. Essa é uma tendência, pois cada 
vez mais as pessoas têm menos tempo 
para se locomoverem para determinados 
locais e horários. “No caso da EXPo Rio 
PREto, com a inscrição e o pagamento 
online o expositor pode realizar e pagar 
sua inscrição a qualquer hora e qualquer 
dia. Práticas como esta não beneficiam 
apenas o expositor, mas também os or-
ganizadores da feira, uma vez que todo o 

processo será automatizado eliminando 
assim mais uma função”.

Questionado se o sistema não pode 
inibir o interesse pelas inscrições, Wisley 
torales é enfático ao afirmar que não. “Está 
enganado quem pensa que o homem do 
campo não está antenado e mesmo que 
ainda esteja aprendendo a trabalhar com 
esta nova ferramenta, com certeza seus 
encarregados ou familiares já possuem 
domínio da internet e podem perfeitamente 
ajuda-lo”, finaliza.

Em apenas cinco passos o expositor faz seu cadastro junto ao sistema, faz o logon, cadastra os tratadores, os animais e tem acesso a seu painel onde ele pode editar a inscrição dos mesmos antes e gerar o boleto para efetuar o pagamento

BB fará rECadastramEnto 
dE sErVidorEs Estaduais

a superintendência do Banco 
do Brasil atendeu pedido do 
governo estadual, através 
da agência de Previdência 
social de Mato grosso do 

sul – agPREV – e determinou para este fim 
de semana, dias 1º e 2 de agosto, operação 
de recadastramento de servidores estaduais 
aposentados. 

o objetivo é atualização do banco de 
dados dos aposentados, militares estadu-
ais da reserva remunerada, reformados 
e pensionistas do Regime Próprio de 
Previdência social de Mato grosso do 
sul – MsPREV.

o serviço que terá início no sábado, 
dia 1º, começa às 8 horas e vai até as 14 
horas, deve acontecer somente na agência 
da afonso Pena, 2202 (Praça ary Coelho). 

ainda no domingo, dia 02, a ação tem início 
9h e vai até as 14h. 

de acordo com a superintendência, a 
idéia é aproveitar o período de pagamento 
dos salários e fazer o recadastramento no 
fim de semana para que durante os dias 
normais, o atendimento ao público não 
sofra “congestionamento” de pessoas. Para 
o serviço o BB convocou dez funcionários 
que estarão à disposição dos servidores. 

No entanto não há motivos para al-
voroço uma vez que o procedimento irá 
acontecer até o mês de outubro (de acordo 
com o mês de aniversário do beneficiário) 
e poderá ser feito em qualquer agência do 
Banco do Brasil do país.

informações no site www.servidor.
ms.gov.br, constam todos os detalhes para 
a atualização dos dados dos servidores.
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CrEdorEs Vão analisar 
PEdido do indEPEndênCia

Uma comissão formada Leôncio 
de souza Brito, Paulo Martins e 
geraldo Moraes terá a missão de 

analisar o Plano de Recuperação Judicial 
apresentado pelo Frigorífico independên-
cia. os três têm a missão de representar os 
credores do frigorífico que deixou de abater 
no Mato grosso do sul e acumula dívidas 
na ordem de R$ 45 milhões.

a comissão tem até o dia 18 de agosto 
para decidir se aceitam ou não a proposta 
do frigorífico, que apresentou plano de 
recuperação judicial no dia 2 de março 
deste ano para a Confederação Nacional 
da agricultura e Pecuária (CNa). todas as 
unidades do independência suspenderam 
as atividades no dia 26 de fevereiro deste 
ano, dentre elas as de Nova andradina e 
anastácio. a alegação foi “problema de 
fluxo de caixa”.

Entidades representativas identificados 

alguns pontos que dificultam o entendimen-
to entre o independência e seus credores 
como, por exemplo, a isenção de responsa-
bilidade dos sócios do independência e seus 
cônjuges no pagamento e o julgamento do 
plano em outra comarca, a de Cajamar (sP), 
onde está a sede do independência. 

Entre outros pontos, o plano estipula 
ainda prazo prolongado para pagamento das 
dívidas aos credores - condicionado a um 
empréstimo bancário de R$ 330 milhões –, 
e o pagamento parcelado em 36 vezes das 
dívidas acima de R$ 80 mil. 

DEPOIMENTO – Paulo Martins tem 
propriedade rural em Bataguassu e anauri-
lândia e é um dos que sofrem com o calote 
do independência. segundo ele, depois 
que a empresa deixou de cumprir com seus 
pagamentos aos credores sua condição 
financeira tomou um rumo praticamente 
desesperador.

a propriedade de anaurilândia vendeu 
120 animais, porém os R$ 118 mil ainda 
não foram recebidos. Paulo Martins explica 
que vive exclusivamente da pecuária e para 
saldar compromissos acabou contraindo-
empréstimos bancários. 

Pecuaristas adiantam que 
proposta do Independência 
não agrada

lEitE E CarnEs lidEram 
dEnúnCias no maPa

o ouvidor do Ministério 
da agricultura, Pecuária 
e abastecimento, tony 
geraldo Carneiro, revelou 
que a fiscalização de leite e 

carnes lideraram o ranking dos atendimen-
tos realizados pela ouvidoria da entidade. 
os processos para importação e exportação 
de produtos e a documentação necessária 
para trânsito de animais de estimação em 
portos e aeroportos (ações do Vigiagro), 
também estão na lista das informações mais 
procuradas. são reclamações, sugestões, 
denúncias ou elogios feitos por cidadãos, 
funcionários e empresas sobre a qualidade 
e avaliação dos serviços prestados pelo 
ministério.

de acordo com o ouvidor tony Carneiro, 
7.131 mil demandas foram registradas no 
ano passado, uma média de 26 por dia. Nos 
últimos 4 anos de atuação ja foram atendidas 
33 mil demandas em todo o País. sobre as 
ações fiscais da sFa/Ms foram registrados 
24 demandas nos quatro anos, segundo o 
ouvidor, um índice muito abaixo da mé-

dia nacional. tony explicou que a rotina 
do atendimento é feita em três etapas. a 
primeira é a triagem, seguida da análise 
técnica e, por fim, o retorno ao cidadão 
que fez a solicitação. ”todas as ações são 
registradas em um programa operacional e, 
posteriormente, seguem para a parte técnica 
com sugestões para o serviço”, diz.

as denúncias sobre incidência de exces-
so de água em frangos, com 423 registros, 
ficaram em segundo lugar. a ouvidoria 
investigou e constatou que as reclamações 
se concentravam em apenas duas empresas, 
o que resultou em uma fiscalização espe-
cial. No total, 29,3% dos estabelecimentos 
foram penalizados e 70,6% comprovaram 
que agiam de forma regular.

Carneiro explica que os atendimentos 
relacionados ao setor de leite e derivados 
aumentaram após a operação ouro Branco, 
em 2007, que investigou casos isolados de 
adição de soda cáustica e água oxigenada ao 
produto. Foram mais de 532 demandas.

a ouvidoria do Mapa atende pelo tele-
fone 0800 704 1995, de 2ª a 6ª feira (exceto 
feriados), das 8 às 20 horas.

as solicitações também podem ser en-
viadas para o e-mail ouvidoria@agricultura.
gov.br, por fax ou cartas remetidas para a 
Esplanada dos Ministérios, Bloco d, CEP 
70043-900, Brasília/dF. 

Denúncias podem ser 
feitas no site www.
agricultura.gov.br 
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Confira agEnda dE lEilõEs dE gado
Puro E dE CortE da CorrEa da Costa

Foto: Maykon Torales

A Correa da Costa Leilões, que possui o site 
de agronegócios líder em acessos entre os 
produtores rurais (conforme pesquisa da Agricon 
Consultoria), está com grandes remates agendados 
para os meses de agosto, setembro e outubro, 
sempre com leilões de corte todas as segundas, 
terças, quartas e quintas-feiras, na Estância Orsi, 
as 20h, com transmissão pela internet.

11/8 – 6º Leilão Cícero de Souza. serão 50 touros ofertados a partir das 20h, na 
Estância orsi.

14/8 - Leilão de Corte de Jardim, às 20h, no município, no Parque de exposições.
15/08 – Leilão Reprodutores PO, em Jardim, a partir das 20h, no Parque de Ex-

posições.
22/8- Leilão do Tonicão Reprodutores. oferta de reprodutores nelore Po e animais 

de corte especialmente selecionados. Remate na Estância orsi, a partir do meio dia.

GADO DE CORTE - o comprador já pode verificar a qualidade dos lotes a partir 
das 16h, por meio do site. No interior do Estado um dos destaques são os leilões de corte 
em Jardim.

Mais informações, sobre a agenda destes e outros leilões da Correa da Costa, basta 
acessar o site: www.corredacosta.com.br. telefone: (67) 3325-7777.

Confira a agenda:
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agroPECuária Pilon PromoVE lEilão 
Com 2 mil animais, no dia 6 dE agosto

ano passado, quando foi rea-
lizada a primeira edição do 
leilão da agropecuária Pilon, 
que colocou à venda cerca de 
1.500 animais, o total fatura-

do foi de R$ 1,3 mi para médias de R$ 885,00 
nos machos e R$ 920,00 nas fêmeas.

Considerada uma das principais em-
presas agropecuárias da região norte do 
Estado, a agropecuária Pilon desenvolve 
excepcional trabalho de seleção genética 
de animais para a viabilidade econômica, 
que segundo João Edson stela, gerente de 
produção da Pilon, é essa a razão para as 
boas cifras atingidas em 2008. “a qualidade 
é a mesma daqueles animais do ano passado. 
Nosso trabalho busca alcançar mais produ-
tividade, isso só se consegue com animais 

bem selecionados. aqui precocidade sexual, 
acabamento de carcaça e temperamento é 
palavra de ordem!”, afirma.

Em seus 30 de atividades em são ga-
briel do oeste, a Família Pilon delegou à 
sua equipe a busca pela perfeição. Num 
rebanho de fêmeas estimado em duas mil 
reses, o uso de técnicas como iatF e repas-
se com touros melhoradores em matrizes 
e novilhas de primeira cria, faz com que 
o índice de prenhez alcance o fantástico 
número de 95%.

Na desmama os animais chegam ao 
final do período com 280 e 250 quilos 
respectivamente, isso mostra a boa habi-
lidade materna das matrizes que, embora 
cara limpa, são avaliadas individualmente 
como Pos. Esses pesos são conseguidos 

O arremate será dia 6 de agosto em Camapuã , com 
transmissão pelo Canal do Boi. Esta é a segunda 
edição do certame que tem grande oferta de bezerros

num regime natural, sem a interferência 
de arraçoamento, somente com o aleita-
mento e um pouco de concentrado no 
“creep feeding”.

Pelo fato de a propriedade estar si-
tuada na região conhecida por produzir 
bezerros de qualidade, a Pilon participa 
dos tradicionais leilões do Criador e do 
Fazendeiro de Camapuã, famosos em 

todo o Brasil pela originalidade e tradição 
em premiar animais de alto potencial e 
qualidade zootécnica. a empresa cons-
tantemente figura entre as primeiras 
colocadas da competição, o que tem 
conferido maior peso e credibilidade no 
mercado de bezerros. informações com a 
triângulo Leilões pelos fones (67) 3286-
1751 / (67) 9962-1303.

ProdutorEs tErão informaçõEs 
téCniCas soBrE ConfinamEnto
o sindicato Rural de Campo grande 

(sRCg) vai proporcionar palestra, 
no próximo dia 10, a partir das 

19h30, aos seus associados e interessados 
sobre confinamento de gado. a entidade, 
por meio de parceria, oferecerá ainda as-
sessoria técnica da associação Nacional dos 
Confinadores (assocon). Esclarecimentos 
sobre o assunto serão apresentados neste 
dia, no auditório da sede, na Rua Raul 
Pires Barbosa, 116, no Bairro Chácara 
Cachoeira.

durante o evento, segundo o presidente 
da sRCg José Lemos Monteiro (Zeito), a 
entidade oficializará assinatura de convênio 
com a assocon. “Com este contrato, os 
associados do sindicato de Campo grande 
e de outros (do interior) poderão receber 
assistência técnica da assocon. isso vai 
representar economia no bolso do produtor 
rural”, explicou.     

Para firmar o compromisso, o diretor 
da assocon Juan Carlos Lebrón virá de são 
Paulo à Campo grande. Na ocasião, ele 
ministrará palestra aos participantes com o 
tema “Prognóstico para Confinadores”. 

ao comparar com outros estados, se-
gundo Lebrón, Mato grosso do sul ainda 
possui pequeno volume de produção em 
confinamento. “Primeiro, encontra-se 
goiás com a maior produção, depois Mato 
grosso, são Paulo e em quarta colocação 
fica Mato grosso do sul. a nossa intenção 
é despertar o produtor rural do Estado 
para buscar mais informações e utilizar 
o confinamento de maneira lucrativa”, 
comentou.

interessados em participar da palestra 
gratuita do diretor da assocon, Juan Carlos 
Lebrón, devem confirmar a presença pelo 
telefone: 3341-2151 ou email srcgrande@
terra.com.br. Vagaslimitadas. 

João Edson Stela, gerente de produção da Pilon, destaca qualidades dos animais ofertados no remate

Foto: Maykon Torales
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gEnétiCa aditiVa E ConVidados 
ofErtam 231 rEProdutorEs da 
raça nElorE no mês dE agosto

acontece no dia 08 de agosto 
(sábado) o 6º Mega Leilão ge-
nética aditiva Nelore Brasil, do 
grupo Hélio Coelho & Filhos 
e Convidados, a partir das 13 

horas, horário Ms, no tartersal da acrissul , 
em Campo grande, com transmissão pelo 
Canal do Boi. 

o remate que já é conhecido por propor-
cionar touros de excelente genética, nessa 
edição traz outra novidade: venda de sêmen 
de reprodutores da marca.

ao todo serão 231 reprodutores, sendo 
que os critérios para os animais ofertados é 
ser classificado no máximo entre os tops 5%. 
No entanto, levando em consideração a média 
geral, os animais se posicionam na casa de 
top 1%.  Para facilitar o auxílio na escolha dos 
touros durante o remate, serão informados o 
percentual (top%) de cada um deles.

todos os dados relacionados à avaliação, 
exemplo as dEPs e Mgts dos animais, são 
gerados pela UsP e a associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores (aNCP), com 

critério técnico de comparação entre as 459 
fazendas participantes do Programa Nelore 
Brasil, onde mais de 1, 3 milhão reses são 
avaliadas, dentre os mais conceituados cria-
dores da raça.

Uma das características marcantes do 
evento, é que nenhum outro ofertará uma 
seleção tão criteriosa de reprodutores da Raça 
Nelore, o que faz da genética aditiva a líder 
no mercado nacional no desenvolvimento do 
melhoramento genético. “temos os melhores 
animais avaliados sendo que hoje a genética 
aditiva tem os dois melhores touros, o número 
1 que é o Remanso Rickit e o número 2 que 
é o touro Rinópolis”, explica o médico veteri-
nário e responsável técnico argeu silveira.de 
acordo com silveira, serão disponibilizados 
durante o leilão 32 touros top 0,1%, animais 
geneticamente melhores entre 1.000.

Para obter mais informações sobre o 6º 
Mega Leilão genética aditiva Nelore Brasil, 
os interessados em fazer reservas podem ligar 
para o telefone (67) 3321-5166 ou acessar o 
site www.geneticaaditiva.com.br.
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a falta de entendimento está 
trazendo prejuízo para o 
setor de suínos, depois que 
se alastrou pelo mundo a 
pandemia da influenza H1N, 

que erroneamente é chamada de “gripe 
suína”. Com isto, muitas pessoas deixaram 
consumir a carne que é tida como uma 
das mais protéicas acreditando que pode 
contrair o vírus.

Um dos municípios que mais sofreu 
prejuízos foi amambai. de acordo com o 
presidente do sindicato Rural do municí-
pio, Cristhiano da silva Bortolotto, a crise 
mundial fez com que abaixasse o consumo 
da carne suína em todo o Estado. Para 
Bortolotto, a gripe do tipo “a” causada pelo 
vírus H1N1 prejudicou ainda mais os preços 
e o consumo do produto.

   segundo Bortolotto, se as autoridades 

dEsConhECimEnto soBrE “griPE a” traz 
PrEjuízos Para sEtor dE suinoCultura

não traçarem um plano com urgência para 
recuperar o setor, o mesmo só tende a pio-
rar. “se o governo não fizer uma redução 
do iCMs como os outros estados fizeram 
para diminuir os prejuízos do produtor, eles 
vão continuar a dever mais do que já estão 
devendo”, explica. 

   amambai que já foi uma grande pro-
dutora dos animais, hoje sofre as conseqü-
ências no setor por conta da crise mundial e 
do vírus H1N1. “os produtores daqui estão 
parando de produzir, muitos deles já está 
quebrados. tem alguns produtores que es-
tão só terminando de vender os animais para 
parar de produzir”, finaliza Cristhiano.

 a constante cobertura da mídia em 
relação à gripe “a” causada pelo vírus H1N1 
esclarece diversas dúvidas sobre a pande-
mia que se alastra pelo mundo, porém, a 
mesma contribuiu para que muitas pessoas 
deixassem de consumir a carne suína com 
medo de contrair a doença.    

  o presidente da Cooperativa agrope-
cuária de são gabriel do oeste (Cooasgo) 
Jair antônio Borgmann, a crise no mercado 
suíno vem desde o final de 2008 há oito 

meses, e se agravou nos últimos 60 dias por 
conta do anúncio da nova gripe.

  de acordo com Borgmann, essa é a 
pior crise dos últimos 20 anos, sendo que as 
exportações caíram pela metade. segundo o 
presidente o quilo vivo do suíno atualmente 
está cotado aproximadamente a R$ 1,60, 
além de registrar uma queda significativa 
de 40% da carne suína in-natura, sendo que 
os embutidos mantiveram-se estável.

  Para Borgmann, uma das soluções para 

reverter a atual situação do mercado suíno 
deve começar pela mídia, alertando que o 
consumo da carne não tranmite a doença.  
o presidente da associação dos suinoculto-
res de Ms arão antônio Moraes, os baixos 
preços dos animais podem se reflexos da 
crise e excesso de produção.

CONTÁGIO - o vírus é transmitido 
entre humanosprincipalmente por meio da 
tosse ou espirro e de contato com secreções 
respiratórias de pessoas infectadas.

Erroneamente chamar a 
influenza HIN1 de “gripe suína” 
traz receio desnecessário ao 
consumidor da carne

Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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quEimadas Controladas Estão ProiBidas no ms
Está proibido uso de queimadas con-

troladas para a limpeza de pastagens. 
a restrição vai até 26 de setembro em 

todo o território estadual, exceto a região do 
bioma do Pantanal, onde a data se estende 
por mais um mês até o dia 26 de outubro. 

de acordo com o coordenador estadual 
do Prév-Fogo, Márcio Yule, quem infringir 
a lei, pode ser multado em até R$ 1mil por 
hectare. o período este ano é mais curto 
porque o inverno está mais chuvoso, mas 
se for necessário haverá prorrogação da 
proibição.

a utilização das queimadas como for-
ma de limpeza, são mais frequentes nas 
áreas rurais para o preparo da terra, na 
qual se pretende cultivar ou renovar as 
pastagens. Para o engenheiro agrônomo 
Hamilton Nadai, que trabalha há 12 anos 
neste setor, as queimadas utilizadas para a 
limpeza de pastos é sinal da falta de opção 
economicamente viável para a retirada do 
material vegetal durante as operações de 
desmatamento e formação.

segundo Nadai, o principal fator que 

pode prejudicar a qualidade futura dos 
pastos que receberam o fogo são as perdas 
de nutrientes presentes na matéria orgâni-
ca superficial, o que fará falta num futuro 
próximo. apesar das cinzas acrescentarem 
quantidades de fósforo e potássio num 
primeiro momento, as perdas de matéria 
orgânica e nitrogênio serão significativas. 
“Essa situação será ainda pior se o fogo se 
tornar uma ferramenta de uso constante”, 
ressalta.

“além disso, ao perder esse material, a 
terra fica desprotegida contra a perda de 
umidade, essa matéria orgânica (palhada) 
funciona como uma proteção contra a 
perda de umidade do solo, fazendo com 
que o pasto sinta mais as estiagens”, ex-
plica Nadai. de acordo com o engenheiro 
agrônomo, o prejuízo ainda maior pode 
ocorrer caso o fogo saia de controle, 
atingindo piquetes vizinhos e queimando 
alguma reserva de pasto, justamente na 
época da seca.

o estudante tássio Monteiro, que 
trabalhou a oito anos numa propriedade 

rural de Camapuã, explica como foram 
as experiências em que participou na 
limpeza de pastos utilizando as queima-
das como ferramentas. “Uma das formas 
mais comuns de limpar os pastos que nós 
utilizávamos era o da direção do vento, a 
gente marcava a região desejada e usava 
um centurião de terra que era responsável 
pela marca da fronteira, fazendo com que 

Um estudo desenvolvido 
por José Roberto Miranda, 
coordenador científico da 
Embrapa Monitoramento 
por satélites, revela que, a 

rigor, em termos legais, menos de 30% do 
país seriam passíveis de ocupação econômi-
ca urbana, industrial e agrícola, sem maiores 
restrições legais. Porém, se o atual modelo 
de Legislação ambiental for levado ao pé da 
letra este cenário seria menor ainda.

Roberto Miranda revela em seu estudo 
(denominado o alcance da legislação 
ambiental e territorial) que nos últimos 
15 anos, um número significativo de áreas 
foram destinadas à proteção ambiental e 
ao uso territorial exclusivo de populações 
minoritárias. Parte dessas iniciativas legais 
foi feita sem o conhecimento de seu real 
alcance territorial. Esta pesquisa avaliou, 
pela primeira vez, o alcance territorial 
dessa legislação em todo o país. trata-se 
de uma realidade dinâmica e para isso foi 
estruturado um sistema de gestão territorial 
com base em dados de satélite, cartografia 
digital e banco de dados numéricos, passível 
de atualizações.

o estudo mapeou qual a disponibili-
dade de terras para ampliar a produção de 
alimentos, energia, reforma agrária, cres-
cimento das cidades, instalação de obras 
no país se fossem levadas em conta todas 
as restrições da lei ambiental. o resultado 
que surpreendeu a muitos, se levado em 
conta nas discussões sobre mudanças no 
Código ambiental.

Finalmente, os resultados desse trabalho 
apontam para uma distância crescente entre 
legitimidade e legalidade no uso e ocupação 
atual das terras. Mas além disso, para o 
futuro, existem novas e enormes demandas 
territoriais por parte dos ambientalistas, 
indigenistas, comunidades quilombolas, 
processos de assentamento e reforma agrá-
ria, além das necessárias à expansão da área 
agrícola, urbana e energético-mineradora. 
trata-se de um desafio de ordenamento e 
planejamento territorial ao qual esta pesqui-
sa busca contribuir através deste sistema que 
cartografia, calcula e estima a abrangência 
geográfica dos diversos dispositivos legais 
com alcance territorial em cada bioma e 
estado do Brasil. 

MS- a Federação de agricultura de 

Mato grosso do sul organizou um ciclo 
de palestras gratuitas sobre atualização da 
legislação ambiental brasileira, com debates 
em sete municípios.

durante os encontros com produtores 
e sociedade em geral, Rodrigo Justos Brito 
(advogado e engenheiro agrônomo) e João 
Carlos de Petribu de Carli (engenheiro 
agrônomo e especialista em direito ambien-
tal) demostraram as propostas para altera-

Estudo rEVEla quE Brasil tEm mEnos dE
30% dE tErras disPoníVEis Para oCuPação

ção da Legislação ambiental Brasileira.
de acordo com Petribu, quando se trata 

de legislação o governo Federal deveria 
ditar regras gerais, cabendo aos estados a 
legislação específica, pois o contato com as 
áreas influenciadas pelas leis é mais direto. 
“Não perguntem a mim, que sou de Brasília, 
como é o Pantanal. Quem conhece o Pan-
tanal verdadeiramente são os pantaneiros”, 
afirma o assessor.

No MS, Famasul tem promovido discussões nos municípios 
sobre propostas para uma nova Lei Ambiental

o fogo não se espalhasse da área determi-
nada”, relembra.

outra forma de limpeza que Monteiro 
utilizava no manejo de pastos era a de co-
locar vários pontos de chamas em regiões 
distintas, sendo que esse era dividido por 
piquetes. Para tássio, as queimadas são 
eficazes além de diminuir as pragas e de 
ser barato, conclui.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução
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É dentro deste universo de proprie-
dades que buscam a incessante 
avaliação de reprodutores, matrizes 

e animais jovens que estão inseridos os 
criadores Família Mauro Borges, Thiago 
Morais salomão e Waldemar Locatelli. 
Embora distintas, o objetivo é um só: maior 
produção de carne por hectare, em tempo 
reduzido e com menores custos.

Para Murilo Borges o leilão vai apre-
sentar animais para características de 
desempenhos produtivos e reprodutivos já 
reconhecidos pelos compradores. “Nossos 

animais têm o apreço do comprador de 
touros que sabe da importância em ad-
quirir animais avaliados e comprovados em 
produção e reprodução. É essa segurança 
que o mercado busca”, afirma Murilo. 

Esta é a quarta edição do Leilão grandes 
touros que coloca a venda 150 touros que 
além de inseridos no geneplus, todos pas-
saram pelo exame andrológico completo 
para certificar a capacidade e sanidade 
reprodutiva.

o certame, que será ao vivo para todo 
o Brasil pelo Canal do Boi, acontece no 
dia 15 de agosto, sábado, às 12 horas no 
recinto da acrissul e terá no comando a 
Leilogrande Leilões Rurais.  Mais infor-
mações pelos telefones (67) 3342-9077 / 
9912-9240 ou no site da leiloeira, www.
leilogrande.com.br

O Programa Embrapa de 
Melhoramento de Gado de Corte, 
o Geneplus, tem 395 fazendas 
associadas em todo o Brasil

lEilão grandEs touros VEndE 
animais aValiados PElo gEnEPlus

o prefeito municipal, Nelson trad 
Filho reuniu mais de mil pes-
soas na noite do dia 31 de julho, 

no Clube Estoril, para o lançamento da 
campanha comemorativa aos 110 anos da 
Capital, “declare seu amor pela cidade”. 
Entre os convidados ilustres o ex-prefeito 
e atual governador de Mato grosso do sul 
andré Puccinelli. além dele, muitas outras 
personalidades políticas compareceram ao 
evento onde foram anunciados projetos e 
obras sociais que estão em execução no 
município.

são quase R$ 200 milhões em investi-
mentos que trarão mudanças significativas 
à cidade, além da geração de mais de 10 
mil postos de trabalho só na construção 
civil.

Embora o foco principal das aplicações 
financeiras sejam o social; com a con-
strução de casas populares, pavimentação, 

unidades de saúde e educação, o setor 
produtivo primário (rural) e industrial 
foram contemplados. 

a Prefeitura de Campo grande in-
veste também na área rural, fortalecendo 
o cinturão verde do Município. serão 
entregues 100 kits do Projeto Produção 
agroecológica integrada sustentável/
Pais. a Prefeitura entregou ainda o 
sistema de abastecimento de água para 
assentamentos; curral comunitário e 
equipamentos de laticínio para fomento 
à produção de leite. 

Entregará patrulha moto-mecanizada 
para a Escola agrícola arnaldo Estevão 
de Figueiredo e inaugura o tatersal ii da 
acrissul, no Parque de Exposições, que foi 
totalmente reformado e modernizado com 
recursos do MaPa, com interveniência da 
Prefeitura da Capital. Por meio de quatro 
incubadoras, a Prefeitura cria, consolida 
e moderniza as micros e pequenas em-
presas, estimulando o desenvolvimento 
tecnológico e gerando novos negócios. 
são empresas das áreas de confecção 
e têxtil, couro e artefatos, artesanato e 
alimentação.

a comemoração dos 110 anos, com 
o pacote de inaugurações e anúncios 
de investimentos, continua até o fim de 
mês. a data oficial do aniversário é 26 de 
agosto.

110 anos dE CamPo 
grandE: PrEfEito anunCia 
inVEstimEntos soCiais
O setor rural também foi 
contemplado, exemplo o 
Tatersal II da Acrissul, no 
Parque de Exposições, que 
foi totalmente reformado e 
modernizado

fazEnda EstrEla rEaliza 
lEilão dE qm E Paint 
horsE Em aquidauana
Será durante a 42ª 
Exposição Agropecuária de 
Aquidauana, a Expoaqui, o 
5º Leilão da Fazenda e Haras 
Estrela de Anízio Cezar de 
Emílio e seus convidados, 
com 30 animais puros e 
mestiços

Marcado para o dia 15 de 
agosto, sábado, às 20 
horas, o remate é cer-
tamente um dos mais 
célebres do estado. 

o promotor, anizio Cezar de Emílio, 
que há 20 anos desenvolve um belo trabalho 
de seleção para animais funcionais, ressalta 
a excelente oferta do certame. “são animais 
diferenciados em todos os aspectos. Fun-

cionais para trabalho e competição, isso 
porque as linhagens são selecionadas para 
estas características e o melhor: provados 
e aprovados”, diz.

Cezar ressalta ainda a grande oferta 
de fêmeas que o leilão trará, ele conta que 
o mercado hoje busca mais as fêmeas do 
que machos. “serão 20 fêmeas, porque o 
mercado quer fêmeas neste momento. Já 
os machos, colocamos à venda 10 animais 
espetaculares, prontos para o serviço”. 

outro grande diferencial do evento, é a 
oferta de cores variadas. Quatorze animais 
apresentam pelagem incomum ao alazão 
que é predominante no Quarto de Milha. 
segundo Cezar são sete cores, entre as 
quais zaino, baio, castanho e palomino  que 
hoje é uma das mais procuradas.

o 5º Leilão da Fazenda e Haras Estrela 
será em 24 parcelas (2+2+20), terá trans-
missão pelo agromix. Mais informações 
pelos fones 67 3382.4141 ou 9981.5026, 
ainda no site www.nsmca.com.br.


