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Edição 2ª QuinzEna dE abril 2009

CirCulação 
Estadual

o texto da refor-
ma Tributária 
(PEC 233) que 
está pronto para 
ser votado no Congresso 

nacional apresenta pontos críticos que 
ameaçam a economia dos estados produ-
tores, como é o caso de Mato Grosso do 
Sul, em especial no agrosetor. o alerta é do 
presidente da Federação dos Fiscos Estadu-
ais (Fenafisco), rogério Macanhão.

Em entrevista exclusiva para a agroin, 
Macanhão revela detalhes da proposta de 
reforma Tributária que a população em 
geral desconhece. o texto propõe reduzir 
o número de alíquotas, mas isto representa 
maior encargo para o consumidor . “Você 
reduzir as alíquotas vai aprofundar um dos 
grandes problemas que existe na área tribu-
tária no brasil que é o aspecto da tributação 
regressiva (aquelas pessoas que ganham me-

Ms sErá uM dos Mais pEnalizados sE 
rEforMa tributária for aprovada

o empregador que falhar com suas 
obrigações quanto as regras de segu-
rança do trabalho poderá responder 
na área criminal ou cível, além de ser 
multado pelo Ministério do Trabalho. Já 
o funcionário es-
tará sujeito a san-
ções trabalhistas, 
podendo até ser 
demitido por justa 
causa. o alerta é 
delegacia regio-
nal do Trabalho .

Página 15.

a união Européia publicou, no dia 3 
de abril, na lista Traces a agropecuária 
Primavera, da cidade de aquidauana, 
como habilitada para exportar carne 
in natura para os países que formam o 
bloco europeu.

a agropecuária Primavera é a pri-
meira  fazenda pantaneira a ganhar este 
status desde que o Estado foi habilitado, 
em 1992, para vender carne para a uE. 
outras sete fazendas de MS também 
foram publicadas na lista Traces e 
outras dez aguardam certificação do 
MaPa para depois serem apreciadas 
pela união Européia.    Página 12.

uE habilita fazEnda 
do pantanal para
Exportar CarnE

É CriME não ofErECEr 
ou rECusar uso dE 
EquipaMEnto

nos põe no 
consumo quase 
a totalidade da 
sua renda, prati- camente 50% 
do rendimento vai pro consumo 
e se tem tributação do consu-
mo automaticamente que ele 
deixa parcela da sua renda 
pro tributo e quem tem maior 
vai investir em outros 
setores.)”, explica.

outro item da re-
forma sinaliza acabar 
com o poder das as-
sembléias legislativas e 
Câmaras Municipais, o que 
representa um agrava ao siste-
ma democrático. isto porque, e for 
aprovada a PEC 233 , aproximada-

mente 93,% do arrecadado 
de tributos do brasil serão 

legislados pela união. 
isto representa per-

da de poder dos 
estados federados. 
além disso, ques-

tões regionais serão 
debatidas em nível 
nacional.

os estados pro-
dutores, como é o 

caso de Mato Grosso 
do Sul vai ter suas recei-

tas, literalmente, “sugadas” 
pela união e estados consumidores 

como, por exemplo, São Paulo, rio de 
Janeiro. Página 3.
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ManEJo intEGrado dE doEnças dE plantas 

nElorE (sElEção x MarKEtinG)

a sociedade convive com as doenças de 
plantas desde épocas mais remotas. as refe-
rências mais antigas são encontradas na bíblia, 
como a ferrugem dos cereais, e eram atribuídas 
a castigos divinos. Hoje se sabe que as doenças 
de plantas podem ser de origem biótica, quando 
causada por patógenos, como fungos, bactérias, 
nematóides, vírus, viróides, fitoplasmas ou de 
origem abiótica, quando a causa é deficiência 
de nutrientes, excesso de umidade e outros 
fatores ambientais. Para ocorrer uma doença 
é necessário a interação de um patógeno, um 
hospedeiro suscetível e condições ambientais 
favoráveis para ocorrer os processos de infecção, 
colonização e reprodução. após isto, visualiza-se 
os sintomas da doença nas plantas, identifica-
se o agente causal e é adotada a estratégia mais 
adequada ao seu controle. 

Mesmo hoje em dia, com o conhecimento 
que se tem sobre os patógenos e os métodos 
de controle ocorrem perdas significativas no 
campo em função da ocorrência de doenças. 
isto reflete em aumento do custo de produção, 
menor oferta e baixa qualidade dos produtos. 
Manejo integrado de doenças foi definido a 
partir da década de 70 como sendo a utilização 
de todas as técnicas disponíveis para manter 
a população de patógenos abaixo do limiar 

de dano econômico e minimizar os efeitos 
deletérios ao meio ambiente. Essa nova filo-
sofia surgiu após verificação de freqüentes 
contaminações e desequilíbrios ambientais, 
presença de resíduos nos produtos e intoxi-
cação de aplicadores. isto em conseqüência 
do uso indiscriminado de defensivos agrícolas 
como única opção no controle de doenças. 
neste contexto o livro Primavera Silenciosa 
de rachel Carson publicado em 1962 é con-
siderado um marco divisório de postura de 
vários países em relação ao uso de defensivos 
e liberação de poluentes na natureza. 

o manejo integrado de doenças preconiza 
epidemias de doenças controladas, maior esta-
bilidade da produção, qualidade dos produtos 
agrícolas, menor agressão ao meio ambiente e 
conservação de áreas agricultáveis. as estra-
tégias de controle que podem ser utilizadas 
incluem o controle biológico, cultural, f ísico, 
químico, legislação fitossanitária, resistência 
genética e pré-imunização. Cada estratégia 
tem suas peculiaridades e podem ser utiliza-
das isoladamente ou em combinação para o 
controle de uma doença de planta. Para esta 
escolha é necessário primeiramente identificar 
o agente causal, conhecer suas características 
e as condições ambientais que favorecem seu 

desenvolvimento. apesar de existirem várias 
opções de controle, a maioria dos produtores 
tem o hábito de perguntar “que veneno eu uso 
para esta doença?”. 

Existem mais de 100 princípios ativos 
de fungicidas registrados no Ministério da 
agricultura Pecuária e abastecimento, porém 
não há registro para todas as doenças e nem 
todas as culturas. outro aspecto importante 
é que fungicida controla doenças causadas 
por fungos e em alguns casos por bactérias.
Quando a doença é causada por vírus, virói-
des, fitoplasmas, nematóide e bactérias, estes 
produtos não funcionam. 

Portanto, é preciso um trabalho contí-
nuo por parte das instituições ligadas á área 
rural no sentindo de orientar os produtores 
quanto ao uso de estratégias alternativas de 
controle tendo como objetivo a implantação 
do manejo integrado de doenças de plantas. 
informações sobre diagnóstico e controle das 
doenças de plantas de importância econômica 
no estado de roraima podem ser encontradas 
na página da Embrapa roraima (http://www.
cpafrr.embrapa.br).

A autora é pesquisadora - Embrapa/CPA-
FRR

Kátia de Lima Nechet*

o brasil vive um momento ímpar na pe-
cuária de corte, onde alcançamos o status de 
maior exportador de carne bovina do mundo 
e em contrapartida, temos a frente um longo 
caminho para melhorarmos, tais como: a 
qualidade da nossa carne, efetivar realmente 
um sistema de rastreabilidade eficiente, con-
fiável e principalmente, um programa rígido 
de sanidade do nosso rebanho.

o setor luta também por dias melhores na 
atividade pecuária, necessitando de um apoio 
maior e efetivo dos órgãos federais e estaduais, 
principalmente no que diz respeito ao domínio 
e cartelização dos frigoríficos, combaterem os 
altos custos de produção e conceder recursos 
financeiros mais accessíveis e a juros menores, 
para que se possa melhorar a qualidade das 
pastagens e ter acesso à genética de ponta, 
que é extremamente necessário para sermos 
reconhecidamente produtores de uma carne 
de qualidade aos olhos do mundo.

no entanto, quando falamos em genética 
de ponta, estamos vivenciando há algum 
tempo um momento “perigoso” da pecuária 
seletiva, onde o marketing e a vaidade se sobre-
põem ao verdadeiro significado da expressão 
SElECionar.

Vejo com muita cautela e até um pouco 
assustado, porque estamos correndo na 
contra mão do melhoramento genético, em 
especifico, da raça nelore.

Parece-me que o grande objetivo dos plan-
téis emergentes e até mesmo de planteis mais 
tradicionais, é que eles simplesmente buscam 
premiar o maior número de indivíduos do 
seu criatório para que então, haja uma super 
valorização de determinadas matrizes, que 
em muitos casos não apresentam uma com-
provação de superioridade genética.

E o pior, é sabido que muitas dessas “Gran-
des Matrizes” se quer, consegue emprenhar 
e quando conseguem, é a base de muitos 
hormônios, quando parem não são capazes 
de amamentar devidamente sua cria. ou seja, 
o que é mesmo que temos que selecionar? 
do que serviram aquelas nossas aulas de 
reprodução, fertilidade, habilidade mater-
nal, para que se desperdiçaram tanto tempo 
avaliando e criando diferentes programas 
de melhoramento genético, métodos e mais 
métodos de numerar e avaliar determinadas 
características? Se o que vemos hoje são 
assessores, técnicos e jurados preocupados 
única e exclusivamente em vender e valorizar 
o máximo possível o animal, sua mãe e seus 
clientes.

Estamos em meio a uma geração em que a 
seleção tornou-se marqueteira, onde já pode-
mos ver claramente reflexos disto nos grandes 

leilões da raça, onde se ofertam matrizes única 
e exclusivamente para FiV. 

infelizmente a gente ainda ouve muitos 
comentários sobre os leilões, principalmente 
os de elite, tais como: isso é festa, é loucura, 
é show e por aí vão, mas o certo é que o 
melhoramento genético bem feito sempre 
terá lugar cativo em qualquer situação, seja 
em leilões de elite ou numa venda simples e 
direta na fazenda. a festa e o marketing que 
se fazem em cima de “Famílias”, dos animais 
de pista ou de animais avaliados, isso tudo 
mais cedo ou mais tarde, tem que se provar 
de uma forma ou outra.

o que me admira ainda é a maneira equivo-
cada, a meu ver, de alguns técnicos durante os 
remates insistirem em se pronunciar e tentar a 
todo custo arrancar mais um lance para os in-
divíduos a venda, via de regra isso não tem mais 
surtido o efeito esperado, o apelo pela família ou 
por outro motivo qualquer que não seja a quali-
dade diferenciada do mesmo, acaba que traindo 
os próprios assessores, que às vezes se vêem 
obrigados, por força da assessoria ao vendedor, 
tecer comentários no mínimo, inoportunos, que 
ridicularizam até mesmo o seu conhecimento 
ou o do comprador, o que é pior.

Vemos ainda profissionais formadores 
de opiniões sendo conivente e covardemen-
te sendo instrumento de respaldo técnico, 
visando única e exclusivamente suas ascen-
sões e possibilidades de ganhos financeiros, 

esquecendo-se da Ética, da Compostura e 
do principal, que é o Compromisso com o 
Melhoramento Genético desta que é a grande 
raça e com certeza o nosso grande trunfo no 
mercado mundial de exportação de carnes 
de qualidade.

Eu penso e espero que o mercado por si 
só se ajuste, como sempre o fez, mas se aju-
darmos com uma pitadinha de ética e outra 
de bom senso, com certeza o zebu terá um 
futuro muito mais próspero.

reflexões têm sim que serem feitas com 
urgência, porque esse tipo de seleção quando 
colocadas à prova na pecuária de corte nos 
mostram que os resultados obtidos têm sido 
muito aquém das expectativas.

o Colégio de Jurados da abCz está 
buscando novos rumos e regras condizen-
tes com a realidade, principalmente com a 
insatisfação de muitos criadores e de grande 
parte do colegiado.

necessitamos de maior rigor na formação 
de novos jurados, através de testes práticos e 
teóricos e principalmente avaliações psicotéc-
nicas (Perfil, caráter, personalidade).

o apoio da abCz e de todas as asso-
ciações de raça vieram em boa hora e será 
providencial para um caminho melhor.

 
O autor é médico veterinário, gerente 

ABCZ-MS, jurado efetivo ABCZ. Pós Gradu-
ado em Julgamento de Zebuínos.

Adriano Garcia*
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verdade vai ficar bem mais burocrático e vo-
lumoso. E ai a gente pode citar por exemplo 
o iPi que é um imposto de competência da 
união, o regulamento não é nada simples, 
ao contrário, é bem complexo e tão quanto 
ou mais é o iCMS e é uma legislação unifi-
cada e ai a gente soma outros fatores: eles 
pretendem diminuir as taxas das alíquotas, 
porque acham que tem muitas alíquotas 
que incidem sobre os tributos e ai também 
criticamos: primeiro isto não é problema, 
é algo positivo, a frança tem o iVa, que 
tem 3 alíquotas. Você reduzir as alíquotas 
vai aprofundar um dos grandes problemas 
que existe na área tributária no brasil que 
é o aspecto da tributação regressiva (aque-
las pessoas que ganham menos põe no 
consumo quase a totalidade da sua renda, 
praticamente 50% do rendimento vai pro 
consumo e se tem tributação do consumo 
automaticamente que ele deixa parcela da 
sua renda pro tributo e quem tem maior vai 
investir em outros setores.) E ai moral: uma 
forma de reduzir a tributação no consumo: 
primeiro é a simplificação, onde a união 
prega redução de seis tributos para quatro 
e na nossa visão está equivocado porque 
se tiver que fazer uma verdadeira reforma 
teria que aglutinar todos num só.

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

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

Mato Grosso do sul vai sEr uM dos Mais 
pEnalizados CoM a rEforMa tributária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

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

alerta é do advogado, contabilista e mestre em 
estratégia das organizações, que ocupa o cargo 
de presidente da Federação Nacional dos Fiscos 
Estaduais (Fenafisco), Rogério Macanhão. Ele tem 
percorrido todos os estados palestrando sobre os 
pontos críticos que a proposta vai trazer e, por 
conseqüência, aos municípios. Ele ressalta que se 
este modelo tributário for aprovado vai acabar com 
a democracia. Veja o porquê na entrevista. Presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão
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o Serviço nacional de apren-
dizagem do Cooperativis-
mo (Sescoop) comemorou 
nesta segunda-feira (6/4) 
dez anos de atuação no País, 

dedicado a três linhas básicas que susten-
tam suas atividades junto aos cooperados, 
trabalhadores e familiares no ambiente 
cooperativista.  

Com linhas de atuação bem definidas 
o Serviço nacional de aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop) busca há dez 
anos promover a capacitação, a formação 
profissional, a autogestão e o desenvolvi-
mento social nas cooperativas com a visão 
de ser o agente formador e propulsor do 
desenvolvimento do cooperativismo.

braço educacional do Sistema Coope-
rativista brasileiro, o Sescoop se consolida 
como instituição promotora desse desen-

sEsCoop, CoMplEta sEus dEz anos dE 
ExCElênCia EM EduCação CoopErativa

volvimento, tendo em vista seu potencial 
de atuação e a experiência acumulada até 
então e responsável por novos modelos de 
gestão. a maioria dos estados, durante esta 
década, reafirma a importância do serviço 
no apoio à reestruturação das cooperativas 
e à profissionalização de seus associados.

a instituição integra o Sistema S, de 
âmbito nacional e, de um modo geral, já 
exibe um grau invejável de maturidade no 
cenário educacional brasileiro, com uma 
abordagem especializada em cooperati-
vismo e iniciativas e parcerias que tornam 
realidade uma base profissionalizante dos 
empregados e colaboradores das coope-
rativas.

Presente em todas as unidades da Fe-
deração, o S do cooperativismo representa 
hoje uma fronteira de linhas bastante 
visíveis entre o passado e o futuro. dez 
anos depois da sua institucionalização, no 
dia 6 de abril, constata-se que o Sescoop 
era o instrumento que faltava no Sistema 
Cooperativista brasileiro para dotar os 

empreendimentos existentes no País, de 
quadros de gestores capazes de exercer 
uma administração saudável e profissional; 
um instrumento que veio para provocar 
mudanças e sugerir novos caminhos ao 
cooperativismo brasileiro.

dessa forma, o Sescoop se constitui em um 
serviço que estabeleceu, ao longo desses anos, 
um ciclo de ações e programas, executados 
em todo o território nacional, com a missão: 
profissionalizar as gestões, consolidar um 
sistema que deu certo no mundo inteiro e que 
no brasil é um dos modelos mais organiza-
dos de produção de qualidade de vida, pois 
o Sescoop parte do princípio de que não há 
progresso sem evolução social.  

Graças à entidade, crianças do ensino 
fundamental ganharam uma formação mais 
ética e solidária nas escolas da rede públi-
ca. os jovens são preparados para exercer 
liderança competente nas cooperativas em 
que atuam, por meio do programa Cooper-
jovem, que em MS é destaque e referência 
nacional com diversos prêmios. desde 

2001, o programa já envolveu cerca de 20 
mil alunos e 500 professores por todo Mato 
Grosso do Sul. Em 2009, o Cooperjovem 
atenderá aproximadamente 7200 alunos, 
de 22 escolas da rede pública, em 17 mu-
nicípios de MS, contando com a parceria 
de 10 cooperativas.

 Em uma década de atuação, o Sesco-
op ajudou a mudar a vida de milhares de 
brasileiros por meio de ações, programas 
e cursos que estimulam a cultura coo-
perativista. “o advento do Sescoop no 
MS fortaleceu o ambiente cooperativista 
por meio da promoção de melhorias nos 
serviços prestados pelas cooperativas. o 
Estado foi um dos maiores beneficiados, 
pois o maior desenvolvimento das nossas 
cooperativas impacta positivamente no 
crescimento regional”, afirma o presidente 
do Sescoop/MS, Celso régis. Para 2009 o 
Sescoop/MS realizará 200 ações com mais 
de 1700 horas/aula de atividades, benefi-
ciando diretamente aproximadamente 12 
mil pessoas em todo o estado.

Para 2009 serviço vai realizar 
mais de 200 ações
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Custo alto, principalmente de in-
sumos, e baixa produção da soja 
podem dificultar o pagamento de 

empréstimos concedidos a produtores 
rurais da região sul do Estado, responsá-
vel por 60% da soja sul-mato-grossense. 
reunidos com representantes do banco 
do brasil na última quarta-feira (08), na 
Federação da agricultura e Pecuária de 
MS – FaMaSul, agricultores cobraram 
meios de minimizar prejuízos e renegociar 
os débitos.  Em algumas regiões as perdas 
chegam a 30% da produção.

os produtores de amambai viram 35% 
dos 43 mil hectares de soja irem embora 
este ano, mas estão acostumados às perdas. 
Segundo o presidente do sindicato rural 
da cidade, Christiano bortolotto, as safras 

04/05, 05/06 e 06/07 também foram preju-
dicadas e, por causa das perdas, as dívidas 
desse período foram adiadas. “Tivemos 
as dividas prorrogadas nestas safras, mas 
agora fica dif ícil pagar os atrasados. dá 
pra pagar o débito atual, mas e as dívidas 
passadas?”, diz.

bortolotto propôs aos representantes 
do banco do brasil que a realização de 
análise séria e individual dos débitos. “Pre-
cisamos de uma linha de credito de cerca 
de 15 anos para melhorar a capacidade de 
pagamento”, diz o presidente, que também 
sugere o escalonamento dos débitos. “assim 
poderemos continuar financiando, fazendo 
o negócio girar”.

Em outubro do ano passado, no início 
do plantio de soja, os custos para produzir 

quEbra da soJa dEvE atrapalhar as nEGoCiaçõEs no Estado

Mandado obriGa Estado 
a Garantir sEGurança EM 
Caso dE rEvoltas soCiais

palEstra dia 28 Mostra 
CoMo luCrar CoM a CrisE 

Fotos: Paulo Klaizer / Agroimagebank.com

a associação dos Municí-
pios de Mato Grosso do 
Sul – assomasul obteve 
mandado de segurança 
preventivo contra o Es-

tado no último dia 3, com objetivo de 
garantir segurança às pessoas e patrimô-
nios de cidades do sul-mato-grossenses 
em caso de manifestações de grupos 
sociais que representem “perigo imi-
nente”. o advogado alexandre bastos, 
assessor jurídico da instituição, explica 
que o mandado “obriga o Estado a ficar 
de prontidão para repelir invasões de 
movimentos sociais”. 

Conforme o documento, o Estado 
não possui estrutura suficiente de efetivo 
policial nos municípios, o que classifica 
sua conduta como “omissiva”.

“nesta ocasião são praticados atos de 
potencial ofensa à ordem pública, sendo 
comum a prática de invasões, depredação 
e ocupações de propriedades públicas e 
privadas”, cita o mandado assinado pelo 
desembargador oswaldo rodrigues de 

Prepare-se para ver a crise de um novo 
modo, como só ele vê: Waldez ludwig 
(foto), consultor, psicólogo e ator. 

o conferencista se apresenta no próximo 
dia 28 de abril, no Centro de Convenções 
rubens Gil de Camilo, às 19 horas. diante 
da colapso da economia mundial – que 
já virou clichê e desculpa para tudo – a 
Federação da agricultura e Pecuária de 
MS – Famasul realiza “Crise, um Ótimo 
negócio”, oportunidade única de saber 
como ganhar com o momento.

na apresentação em Campo Grande, 
ludwig analisará também o comportamen-
to do jovem consumidor norte-americano, 
um dos responsáveis, segundo o consultor, 
pela ‘navalha’ em que algumas empresas, 
como a automobilística General Motors, 
caíram. “a GM vendia carros para os pais 
desses jovens. Hoje, eles preferem um 
computador potente a um carro novo”, 
diz o estudioso do comportamento do 

Melo.
Para o presidente da Federação da 

agricultura e Pecuária de MS – Famasul, 
ademar Silva Junior (foto), o mandado 
contribui também para “assegurar a or-
dem no campo, que vem sofrendo com 
ataques que podem colocar a economia 
de Mato Grosso do Sul em risco”.

o Mandado de Segurança está 
registrado sob o n. 2009.0082.33-9 – 
Capital.

consumidor.
ludwig usa a comédia para garantir que 

o público entenda e, acima disso, continue 
se lembrando do que ele diz nas apresen-
tações. o bom humor do conferencista 
atraiu mais de 700 mil às suas palestras, 
e garantiu quase 900 mil cliques em seus 
vídeos na internet.

os ingressos estão disponíveis no in-
gresso Fácil do Shopping Campo Grande 
ou na associação Comercial e industrial.  o 
investimento é de r$ 50. Mais informações 
pelo telefone (67) 3029-0113 ou contato@
satocomunicacao.com.br.

a palestra “Crise, um Ótimo negócio” 
tem o apoio do Senar/MS. a organização 
é da Sato Comunicação com o patrocínio 
da Flytour, zoom Comunicações, banco 
do brasil, best Company, Giroflex, real 
H, Governo do Estado de MS, associação 
Comercial e industrial de Campo Grande, 
Gráfica Pontual, oCb/MS e Sebrae.

um hectare eram menores. Em dourados, 
por exemplo, gastava-se pouco mais de r$ 
1.090,00 para plantar os 10 mil m².  Em 2009, 
a alta nos custos de produção de 48,2% obri-
gou o produtor a desembolsar r$ 1620,00 
para produzir o mesmo espaço.

o aumento ocorreu em todo o Estado. 
Em Maracaju o índice assusta: 72% entre 
2006 e 2009. Ponta Porã e São Gabriel do 
oeste acumulam altas superiores a 50% 
nesse período. na conta do produtor, o 
fertilizante é o que mais pesa. o insumo 
representa em torno de 60% dos custos de 
produção.

Conforme o assessor de agricultura da 
Famasul, lucas Galvan, os produtores “não 
estão pedindo perdão das dívidas”. “o agri-
cultor fica à mercê da sorte, pois paga caro 

para produzir e não tem garantias quanto 
à produtividade”, afirma. 

o seguro, que deveria trazer noites mais 
tranquilas, acaba sendo outro problema: 
“o seguro não resolve praticamente nada, 
cobre ‘malemá’ o custeio do banco”, reclama 
bortolotto, admitindo que em amambaí 
apenas “alguns” optam pela ferramenta.

Conforme 
documento, MS não 
possui estrutura 
suficiente de efetivo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 6

6ª Expo JardiM CoMEça dia 18 CoM
aGEnda dE lEilõEs E EntrEtEniMEnto

a sexta edição da Exposição 
agropecuária de Jardim, 
Expo Jardim, promete opor-
tunidade de negócios, lazer 
e entretenimento para quem 

prestigiar o evento entre os dias 17 e 26 de 
abril. o público vai ter acesso ao parque de 
exposições a partir de 22 de abril, quando 
acontece a abertura solene da feira.

o presidente do Sindicato rural de 
Jardim, Paulo César bozoli, diz que a expec-
tativa de faturamento com os nove leilões é 

maior que do ano passado, independente da 
recessão econômica mundial. Ele justifica 
que o número de remates aumentou em 
relação a 2008. além disso, a quantidade 
de expositores também aumentou con-
sideravelmente, o que representa mais 
oportunidade de compras e venda.

Paulo bozoli também ressalta que a ex-
posição não movimenta apenas o agrosetor 
da cidade e região, mas também a rede 
hoteleira, de serviços, pontos comerciais 
diversos, turismo e trabalhos temporários. 

“nos orgulha saber que o Sindicato rural, 
por meio da exposição, colabora com toda 
economia da cidade”, comemora.

a Expo Jardim começa no dia 17 com a 
escolha da garota que vai representar a feira 
até no ano que vem. o concurso será no 

Centro de Convenções oswaldo Monteiro, 
a partir das 20h. 

antes da abertura solene da exposição, 
que acontece no dia 22, 19h, acontece quatro 
leilões e dois encontros de paraquedismo. 
Já a partir do dia 23 acontecem julgamentos 
da raça nelore, mais dois leilões, shows 
musicais de artistas consagrados e pratas 
da casa, além de baile caarapé.

LEILÕES – Segundo Paulo bozoli, mais 
de 4.500 animais de corte e aproximada-
mente 300 reprodutores serão ofertados, 
o que reforça que a Expo Jardim vem com 
organização e oportunidade de negócios 
dignos de grandes feiras. 

a leiloeira Correa da Costa vai realizar 
oito dos nove leilões programados na Expo 
Jardim. uma mostra de que a empresa está 
entre as melhores do brasil, neste segmento. 
a primeira batida do martelo acontece no 
dia 18 de abril, a partir do meio dia. 

aguiar Pereira, diretor da Correa da 
Costa, explica que a leiloeira tem realizado 
remates com excelentes médias, na Estancia 
orsi, de segunda a quinta-feira, a partir das 
20h. “Em Jardim não vai ser diferente, pois 
que prestigia os leilões da nossa leiloeira 
sabe que vai ter gado bom para comprar”.

Exposição promovida pelo Sindicato Rural de 
Jardim movimenta agronegócio e também outros 
setores locais como, por exemplo, a trade turístico

Presidente do Sindicato Rural, Paulo César Bozoli

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

o Ministério da agricultura, Pecuá-
ria e abastecimento (Mapa), atra-
vés da sua Superintendência no 

Mato Grosso do Sul (SFa/MS), formalizou 
a doação de seiscentas mil doses de vacina 
contra febre aftosa para o Serviço nacional 
de Sanidade agropecuária e alimentar da 
bolívia. as doses referentes à primeira, de 
três etapas programadas, foram entregues 
no último dia 3.

o Governo brasileiro repassará ainda 
este ano, mais 1,4 milhões de doses, to-
talizando 2 milhões de doses em 2009. a 
doação foi feita mediante um acordo de 
cooperação bilateral, por meio do Mapa, 
com o objetivo de oferecer apoio técnico 
para que os produtores bolivianos com-
batam de forma mais eficaz a febre aftosa, 
principalmente na zona de alta vigilância 
daquele País.

as três etapas de distribuição obedece-
rão ao mesmo calendário de vacinações dos 

estados brasileiros. as próximas entregas 
deverão acontecer no mês de maio, com 
700 mil doses, e mais 700.000 doses para 
novembro. 

a faixa fronteiriça do brasil com a 
bolívia é de 3 mil 166 km, envolvendo os 
estados de MS, MT, aC e ro. nessas áreas 
limítrofes, existe um plano emergencial 
previamente acordado de reforçar as 
ações conjuntas de fiscalização. o Mapa, 
em parceria com os serviços estaduais de 
defesa agropecuária ampliou o número de 
fiscais agropecuários na região, por meio 
de barreiras fixas e móveis. 

o Superintendente Federal de agricul-
tura de MS, orlando baez, enfatizou que o 
brasil vem contribuindo sistematicamente 
com a bolívia no combate à aftosa, tanto 
no fornecimento de vacinas como na ca-
pacitação de pessoal, por se tratar de uma 
ação estratégica de combate e erradicação 
da doença na região.

sfa EntrEGa 600 Mil dosEs dE 
vaCina Contra aftosa à bolívia
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um projeto pretende oferecer o 
primeiro curso de Tecnologia em 
agroecologia do Estado, no mu-

nicípio de Glória de dourados, a partir do 
próximo ano, com vestibular já no final de 
2009. a idéia é de um curso superior com 
duração de três anos, onde sua conclusão 
vai ser mediante estágio supervisionado.

na primeira quinzena de março acon-
teceu um seminário em Glória de doura-
dos para discutir a implantação do curso 
regular de ensino superior para formação 

Entre os dias 25 e 29 de maio acontece 
em Mato Grosso do Sul a 5º Semana 
dos alimentos orgânicos, simulta-

neamente com outros estados brasileiros.  
a programação ainda está sendo definida, 
mas sabe-se que haverá eventos em Campo 
Grande, dourados, Corumbá e Glória de 
dourados.

 Promovida numa parceria dos Minis-
térios do Meio ambiente, do desenvol-

Estado vai tEr priMEiro Curso dE tECnoloGia EM aGroEColoGia

sEMana dE aliMEntos orGâniCos vai sEr rEalizada no próxiMo Mês
vimento agrário e da agricultura, com 
o apoio de várias outras organizações 
governamentais e não governamentais, 
a Semana dos alimentos orgânicos tem 
como proposta ser um marco do início de 
uma campanha voltada ao esclarecimento 
da sociedade em geral sobre o que é de fato 
um produto orgânico.

 Segundo o presidente da associação dos 
Produtores de orgânicos de Mato Grosso 

de técnicos com capacidade de orientar e 
apoiar a construção de sistemas sustentáveis 
de produção baseados nas ciências agro-
ecológicas, além de reduzir as disparidades 
do saber e alavancar o desenvolvimento 
regional.

Pelo projeto, os tecnólogos em agroeco-
logia concluirão o curso em prazo mínimo 
de três anos e máximo de cinco anos. a 
justificativa é de que existe uma lacuna 
a ser preenchida em apoio à produção 
de alimentos mais saudáveis que leve em 

fazEnda dE CaMpo GrandE iMplanta 
sistEMa dE produção lEitEira a pasto

a Fazenda Pontal das Águas, 
localizada a 20 km do cen-
tro de Campo Grande, está 
implantando um projeto au-
dacioso, que já é bem comum 

na nova zelândia. Trata-se da produção de 
leite com gado criado apenas a pasto com 
forrageiras.

Segundo o zooctenista leandro Pires 
bitencourt, responsável pelo projeto, o sis-
tema está sendo implantado aos poucos na 
fazenda, até porque existem poucos animais 
na propriedade, mas a idéia é aumentar o 
rebanho. Para a produção leiteira a pasto 
ter êxito, já está em formação às pastagens, 
que serão divididas em piquetes para um 
sistema de rodízio para pastoreio e com 
monitoramento de leitura da pastagem, 
base do sistema neo-zelandês de produção 
de leite a pasto. “Todo alimento dos animais 
será praticamente a base de material verde, 
para isto já estamos formando capineiras 
com cana, capim elefante e bancos de pro-
teína com leguminosa”, explica.

leandro está ha quatro meses de volta ao 
brasil depois de três anos na nova zelândia 
aprendendo e se especializando sobre a pro-
dução a pasto; país este que é o maior produtor 
de leite a pasto do mundo, com alta tecnologia 
e principalmente pelo manejo intensivo de 
pastagens. Em estágio inicial, já foi possível 
aumentar a produção de leite em 40% na 
propriedade. Prova de que a produtividade 
não ficou comprometida . Como o sistema 
a pasto ainda não foi implantado 100% na 
fazenda, o zootecnista ainda está oferecendo 
suplementação para as vacas.

Entre as vantagens apontadas por 
leandro está o fato de que os bezerros a 
partir do segundo ou terceiro mês já estão 
bem independentes da mãe (adaptado ao 
sistema brasileiro), com isto os funcionários 
fazem um acompanhamento intensivo so-
mente nos primeiros meses de vida. além 
disso, os bezerros já começam a comer 
conteúdo verde desde o primeiros dias de 
nascimento.

Segundo o zootecnista, a idéia é im-

plantar uma fazenda modelo com parcerias 
de empresas com produtos para produção 
rural, onde o sistema de produção de leite 
a pasto é um incremento para o turismo 
rural já praticado na propriedade. além 
disso, a proprietária pretende montar um 
pequeno laticínio para beneficiar o leite lá 
mesmo com produtos especiais.

o turismo rural é um segmento do agro-
negócio que proporciona lazer ao turista 
ancorado na vivência da “lida” rural. Por-
tanto, o turista ao vivenciar esta produção 
aqui na fazenda se sente motivado a levar 
para casa os produtos da culinária regional, 
feitos na própria fazenda, agregando assim, 
valores aos produtos.

Próximo passoa da Pontal das Águas é se 
transformar em uma propriedade modelo

Vacas leiteiras da fazenda já estão recebendo praticamente todo alimento baseado em pasto

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

consideração a preservação do meio am-
biente e isentos de contaminantes tóxicos 
é a formação de profissionais capacitados 
a prestarem assistência técnica dentro 
das regras já estipuladas pelo sistema de 
produção agroecológico. 

o Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (Mapa), através da Superin-
tendência Federal de agricultura (SFa/MS), 
e do núcleo de agroecologia da Embrapa 
em dourados, vem apoiando a construção 
do movimento agroecológico de Mato 

Grosso do Sul. Esse movimento acontece de 
forma participativa, onde produtores, con-
sumidores, pesquisadores, colaboradores e 
simpatizantes vem somando esforços para 
solidificar as diferentes formas sustentáveis 
de produção de alimentos e fibras. À Su-
perintendência cabe o papel de coordenar 
a Comissão Estadual da Produção orgânica 
(CPorg/MS) enquanto que a Embrapa 
vem pesquisando os melhores sistemas 
de produção para as diferentes regiões do 
Estado. 

do Sul (apoms), olácio Komori, no dia 26 
vai acontecer um café da manhã com os 
associados, sendo que cada um vai levar 
alimentos orgânicos que produz para o 
encontro. Já entre os dias 27 e 29 aconte-
cem atividades no município de Glória de 
dourados com a realização de um curso de 
agroecologia, em parceria com a Embrapa. 
as vagas são limitadas.

 Para augusto César de Pessoa Farias, 

da Superintendência Federal de agricul-
tura de Mato Grosso do Sul, a Semana 
dos alimentos orgânicos também visa o 
consumo de alimentos saudáveis, onde o 
consumidor tem a consciência de que está 
adquirindo produtos com um processo 
produtivo diferenciado sem agrotóxicos, 
entre outras particularides que envolvem a 
produção. além disso, acaba aproximando 
o produtor do cliente.
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a nelore MS, integrante da rede 
nacional do nelore, está com ins-
crições abertas para a 16ª edição da 

Prova de Ganho de Peso (PGP) e avaliação 
Morfológica para animais da raça nelore. 
a iniciativa é uma parceria da nelore MS 
com a Embrapa e a associação brasileira 
dos Criadores de zebu (abCz). 

as inscrições terminam no dia 30 de 
abril e a previsão é de 150 animais inscri-
tos. Podem participar animais nascidos no 
período de 16 de julho a 14 de outubro de 
2008. a prova de ganho de peso começa 
no dia 15 de maio e termina em 30 de 
outubro de 2009 e acontecerá na sede da 
EMbraPa - CnPCG - Campo Grande. o 
valor das inscrições pode ser parcelado em 
até seis vezes. 

os animais serão certificados pelas 
características de Ganho de Peso, Área 
de olho de lombo (aol), acabamento 

um remate inédito durante a 71ª 
Expogrande, foi promovido pelo 
produtor rural Felipe Coelho e o 

médico ortopedista e traumatologista ré-
gis albertini. Eles idealizaram o 1ª leilão 
de Cães – Melhor amigo do Homem, no 
dia 5 de abril, que foi sucesso absoluto de 
público.

Em torno de 40 animais entre filhotes 
e adultos, de diversas raças de companhia, 
guarda, e ainda de serviço, como border 
Colie e australian Sherper foram ofertados 
durante o leilão. os cães foram expostos ao 
público dias antes do evento no parque de 
Exposições laucídio Coelho.

a renda do evento, que totalizou r$ 27 
mil, foi revertida em prol da associação 
dos amigos da Criança com Câncer e 
lar do ludinho. Foram ofertados cães de 
raças de Campo Grande, rio de Janeiro e 
São Paulo. 

nElorE Ms abrE insCriçõEs para 
16ª prova dE Ganho dE pEso

lEilão bEnEfiCEntE dE CãEs arrECada
fundos para instituiçõEs da Capital

a maior exposição agropecu-
ária das raças zebuínas, a 
Expozebu, já tem data defi-
nida para este ano. o evento 
que acontece em uberaba, 

Minas Gerais, será entre os dias 28 de abril 
e 10 de maio. o departamento de relações 
internacionais da abCz informou que co-
mitivas da Colômbia, Venezuela, Equador 
e até mesmo da China já confirmaram a 
participação no evento.

Cinquenta e dois leilões de animais estão 
programados para a 75ª Expozebu, consi-
derada a maior feira pecuária de zebuínos 
do mundo. a exposição acontece de 28 de 
abril a 10 de maio, em uberaba (MG), mas 
os pregões estão agendados entre o primeiro 
dia da festa até o dia 9 de maio. Este ano, a 
mostra terá seis leilões a mais que no ano 
passado. uma das novidades é a realização 
do primeiro leilão da raça sindi na Expo-
zebu. Já entre os pregões mais antigos está 
o “Gir leiteiro da EPaMiG”, que em 2009 

entra para sua 52ª edição. 
Em 2008, a feira recebeu aproximada-

mente 540 visitantes estrangeiros de mais de 
30 países. Para recepcionar adequadamente 
estes visitantes, a abCz disponibiliza toda 
a estrutura do Salão internacional, com 22 
intérpretes de inglês e espanhol, além de 
oferecer uma ampla programação comercial e 
cultural, através dos farm tours, que são visitas 
programadas às fazendas da região, shoppings 
de animais e empresas do ramo de genética 
bovina. no ano passado, a abCz realizou 
aproximadamente vinte farm tours

Para valorizar ainda mais a comenda 
máxima concedida pela entidade, a asso-
ciação brasileira dos Criadores de zebu, por 
meio de seu presidente, José olavo borges 
Mendes, anunciou que o Mérito abCz 
deste ano será entregue no dia 3 de maio, 
durante a abertura da maior mostra de gado 
zebu do mundo, a Expozebu. 

SELO - os setenta e cinco anos da 
Expozebu (Exposição internacional das 
raças zebuínas) serão comemorados em 
grande estilo. Em 2009, a feira será tema 
de uma edição comemorativa de selos dos 
Correios. 

o selo, que contará com diversas ilus-
trações alusivas à Expozebu e as raças 
zebuínas, será lançado oficialmente no dia 
03 de maio, data da inauguração oficial da 

feira. Porém, a partir deste mês já começará 
a ser disponibilizado em algumas agências. 
o selo comemorativo circulará durante todo 
o ano em todo território nacional

a inauguração da feira leva ao palanque 
autoridades dos quatro cantos do brasil e 
representantes de vários países. Segundo 
José olavo, o Mérito ganhará em notorie-

ExpozEbu 2009 aContECE nEstE Mês 
CoM sElo CoMEMorativo dos 75 anos

Presidente da ABCZ, José Olavo, acredita que movimentações econômicas da edição 2009 serão maiores

dade. “Estaremos dando à homenagem a 
dimensão que ela merece. dando a opor-
tunidade para que autoridades nacionais e 
internacionais possam compartilhar desse 
momento tão importante, que é o reco-
nhecimento da abCz por tudo o que essas 
pessoas fizeram e fazem em nome do zebu 
e da pecuária brasileira”, afirma

de Carcaça, Índice de Marmoreio, Maciez 
da Carne e Epemuras com avaliação da 
abCz. o objetivo é identificar e premiar 
jovens reprodutores da raça nelore com 
aptidão para o ganho de peso e condições 
de disseminar a genética de resultados 
entre os criadores, participantes e outros 
selecionadores.

os criadores participantes e 30 animais 
avaliados como elite e superior na 16ª PGP 
terão direito de participar do leilão repro-
dutores nelore MS 2009, que acontecerá no 
dia 7 de novembro, durante a Expoinel-MS 
indoor 2009. Cada criador participante 
também poderá inscrever no leilão dois 
animais extra-prova, com idade entre 24 
a 30 meses até a data do evento, com peso 
mínimo de 600kg. 

informações e inscrições para a 16ª PGP 
podem ser obtidas no site www.nelorems.
org.br 

a iniciativa é inédita e teve por objetivo 
ajudar instituições locais que prestam um 
trabalho social para a comunidade carente e 
desamparada. a associação dos amigos da 
Criança com Câncer, fundada há 11 anos, 
apóia o psico-social, lúdico-pedagógico, 
alimentação para a criança e sua acom-
panhante. “Como médico, convivo muito 
com doentes e seus familiares, testemunho 
diariamente a diferença comportamental e 
positiva de pacientes com acesso a estru-
tura adequada de tratamento e a presença 
constante de seus familiares, daqueles que 
não têm a mesma oportunidade.

o lar do ludinho cuida de crianças, 
de 7 a 14 anos, que moram no bairro Tira-
dentes, em Campo Grande. São oferecidos 
atendimentos psico-pedagógico , curso de 
informática, práticas esportivas, acom-
panhamento escolar, assistência social. 
Trabalhos e nutrição.

Foto: ReproduçãoAlém de reunir o melhor do 
zebu nacional, exposição 
divulga potencial das raças 
para outros países
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fazEnda 3r Conquista priMEiro luGar no 
lEilão do fazEndEiro Edição CaMpo GrandE

Criado há alguns anos por 
pecuaristas de Camapuã 
como forma de incrementar 
o trabalho genético na região 
através de competições, o 

leilão do Fazendeiro ganhou força e já é o 
principal na categoria e ainda garante dis-
puta acirrada pelas primeiras colocações. 
a idéia foi tão bem aceita que vem sendo 
plagiada por sindicatos rurais e associações 
de produtores no próprio estado e fora 
dele. Exemplo é a associação Sulmato-
grossense dos Criadores de nelore, que 
criou em 2007 o ranking nelore Corte e, 
além disso, incluiu à competição o leilão 
do Fazendeiro. 

Para se ter noção da representatividade 
de uma conquista no leilão do Fazendeiro, 
comparativamente é como ganhar na Ex-
pozebu, considerada a Meca da pecuária 
nacional.

Foi nesse cenário de desafios que a 
Fazenda 3r - que em Campo Grande, 
participou pela primeira vez - garantiu o 
primeiro lugar através de um lote de 25 

bezerros nelore com peso médio de 252 kg. 
os mesmos bezerros foram vendidos a um 
valor de r$ 3,37 kg, ou r$ 101,20 por arroba, 
que no dia estava cotada em r$ 72,00. 

o ganhador, rubens Catenacci da 
Fazenda 3 r, diz que a premiação além de 
reconhecer, ressalta o empenho dos cria-
dores quanto ao trabalho de melhoramento 
genético. “nosso esforço é para expor o 
quanto fazemos pela pecuária brasileira. 
É uma mostra de que é possível reunir 
características frigoríficas e beleza racial, 
temos a melhor pecuária do mundo!”, atesta 
Catenacci.

o pecuarista que também trabalha 
na outra ponta da pecuária, o gado Po, 
realizou ainda seu arremate virtual com 

fêmeas, o leilão bezerras de Qualidade 3r 
e convidados. Foi no dia primeiro de abril 
transmitido para todo o brasil pelo Canal 
do boi, com 30 animais que alcançaram 
média de r$ 7.500,00. Mesmo virtual, houve 
concentração de pecuaristas no bar Twist 
(Campo Grande) para acompanhar o evento 
que contou com a presença do cantor e ator 
almir Sater.

Para a surpresa de muitos a Fazenda 3r 
voltou a revelar seu potencial na seleção 
de animais de alta performance ao ganhar 
também a primeira colocação no leilão 
Matrizes do Futuro (02 de abril), outro 
ranqueado pela nelore MS. as 25 bezerras 
pesaram 227 kg e tiveram valorização maior 
que a dos machos, r$ 111,01 a arroba para 

uma cotação de r$ 64,00 no mercado, ou 
r$ 3,70 o kg.

depois desses resultados rubens Cate-
nacci resolveu investir e participar de quase 
todos os leilões ranqueados pela nelore MS, 
tanto que já ocupa o 5° lugar no ranking.

Para Catenacci, isso é apenas uma 
amostra do que será na Expocam em maio. 
“a Capital do bezerro de Qualidade vai 
tremer com o peso dos bezerros que serão 
ofertados durante a feira, em especial o 
leilão bezerros Qualidade 3r e união 
que vai ofertar 2.000 bezerros da mais alta 
qualidade” diz.

o leilão está marcado para o dia 13 de 
maio, quarta-feira, com transmissão pelo 
Canal do boi.

Considerado o mais 
importante leilão de 
bezerros de corte do Brasil, 
o Leilão do Fazendeiro, 
que avançou as fronteiras 
da Capital do Bezerro de 
Qualidade (Camapuã), 
teve edição durante a 
Expogrande 2009

Presidente da Nelore MS, Lineu Pasqualoto, Rogério Rosalin e Cicinho

Foto: Paulo Klaizer / Agroimagebank.com

O Leilão Bezerros Qualidade 3R e União (Irmãos 
Meneguel) vai ofertar 2.000 bezerros da mais 
alta qualidade. Será durante a Expocam 2009 
e está marcado para o dia 13 de maio, quarta 
feira, com transmissão pelo Canal do Boi.

A Fazenda 3 R conquistou também o 
primeiro lugar no Matrizes do Futuro, 
que é ranqueado pela Associação 
Sulmatogrossense dos Criadores de 
Nelore no Ranking Nelore Corte 2009.

O título Capital do Bezerro de 
Qualidade foi outorgado pelo 

governador André Puccinelli 
ano passado, através da Lei 

Estadual 3.487, projeto 
do Deputado Márcio 

Fernandes.
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união EuropÉia habilita priMEira fazEnda do 
pantanal para Exportar CarnE in natura

a carne bovina produzida no 
pantanal sul-mato-grossense 
acaba de ter uma grande con-
quista: pela primeira vez uma 
fazenda foi publicada como 

apta a exportar carne in natura para países 
do bloco europeu (união Européia). o 
anúncio oficial veio no dia 3 de abril, com 
a publicação da agropecuária Primavera, 
que fica em aquidauana, na lista Traces, 
a qual figura todos os Estabelecimentos 
rurais aprovados no Sisbov (Eras).

desde que a união Européia habilitou 
em 1992 Mato Grosso do Sul para ser um 
vendedor de carne bovina in natura para 
seus países membros, a região pantaneira 

ainda não havia experimentado o gosto des-
ta conquista.; isto porque foi criada a zona 
de alta Vigilância excluindo 14 municípios 
para exportação. o médico veterinário da 
Secretaria Federal de agricultura de MS, 
orasil romeu bandini, explica que o bloco 
europeu considerava a zaV como uma 
área endêmica primária, ou seja, o vírus da 
febre aftosa ficava na região se perpetuando 
inclusive com animais silvestres.

as possibilidades de uma fazenda 
pantaneira figurar a lista Traces surgiram 

em 2008 quando a uE habilitou o Estado 
como um todo como exportador. Como 
a agropecuária Primavera já havia feito 
brincagem e cumprido todos os requisitos 
para rastreamento, o próximo passo foi 
a auditagem local da Secretaria Federal 
de agricultura e depois do Ministério da 
agricultura e Pecuária (MaPa), que a 
incluiu na lista de pedidos, com outras 
oito propriedades de MS. a agropecuária 
Primavera é de propriedade de Monique 
Giordanetti Firmo.

Outras sete 
propriedades do 
Estado também foram 
publicadas na Lista 
Traces

Pantanal teve importante conquista depois que o bloco 
europeu habilitou a Agropecuária Primavera

Foto: Bruno Tedeschi / Igen Consultores

OUTRAS PROPRIEDADES – além das oito propriedades recentemente habilitadas 
pela uE existem outras dez esperando uma auditagem do MaPa para que também sejam 
encaminhadas para apreciação do bloco, podendo também figurar na lista Traces.

o Estado já tinha quatro propriedades habilitadas a exportar para o bloco europeu e 
recentemente ganhou mais nove e agora esperar ter outras dez aptas.

uma das propriedades que espera auditagem do MaPa é a Santa Terezinha, localizada 
em aquidauana. São aproximadamente 24 mil hectares de terras totalmente dentro das 
normas exigidas pelo Eras.

a fazenda, que possui todas as problemáticas de uma propriedade pantaneira – com 
cheias, seca, problemas de acesso, entre outros - percorreu todo um processo de sete anos 
até chegar ao estágio atual. depois de fazer a rastreabilidade dos animais foi desenvolvido 
um projeto com sanidade, nutrição e genética do rebanho.
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lEilão dE touros nElorE 
MoviMEnta 6ª ExpoJardiM

fiEMs faz 30 anos 
E aprEsEnta açõEs 
para EMprEsários

ao todo, as ações englobam 
investimentos da ordem de 
r$ 35 milhões para efetivar 
37 mil atendimentos, bene-
ficiando 86 mil pessoas e 818 

empresas ao longo do ano
Com a presença de empresários, li-

deranças políticas e diretores do Sistema 
indústria no Estado, o presidente da Fiems, 
Sérgio longen (foto), anunciou o no dia 30 
de março investimentos da ordem de r$ 35 
milhões em ações para atender empresários 
e trabalhadores do Estado. a declaração 
foi durante discurso na cerimônia de lan-
çamento das ações comemorativas aos 30 
anos da Fiems e 60 anos do Sesi e Senai 
realizada no auditório térreo do Edif ício 
Casa da indústria, em Campo Grande.

Sérgio longen explicou que ao estrutu-
rar as ações comemorativas aos 30 anos da 
Fiems e 60 anos do Sesi e Senai, que serão 
executadas ao longo deste ano, a prioridade 
foi para a ampliação e modernização dos 
serviços e atendimentos às indústrias. “o 
total do investimento chega a r$ 35 milhões, 
com 37 mil atendimentos, beneficiando 
86 mil pessoas e mais de 800 empresas”, 
ponderou.

o presidente acrescentou que é o esforço 
da Fiems para enfrentar e vencer os novos 
desafios impostos pela economia, direcio-
nado por meio de pesquisas de demandas 
e, também, pelos relatórios do CMC (Co-
mitê de Monitoramento da Crise), criado 
em outubro do ano passado em conjunto 
com o Sebrae/MS e com participação de 
todo o setor produtivo do Estado tão logo 
foram detectados os primeiros sinais da 
instabilidade econômica.

Sérgio longen garantiu que é preciso 
atender bem as empresas já em funciona-
mento e estabelecer um diferencial com-
petitivo para atrair novas empresas para o 
parque industrial.

Altamir Vargas Grubert, com um dos exemplares que estará a venda no 1º Leilão Fazenda Barra Bonita

Foto: Divulgação

Já se passaram mais 40 anos desde 
que a família de altamir Vargas 
Grubert começou a selecionar 
animais com fenótipo superior. a 
origem genética do plantel da barra        

bonita é sedimentada em outros criatórios 
ovacionados pelos seus históricos na raça, 
o de rachid Saldanha derzi e de Wilson 
Vargas Grubert.

o primeiro leilão da Fazenda barra boni-
ta traz justamente o que conseguiu ao longo 
desse tempo de seleção, ou seja, animais com 
excelentes características de produtividade 
e reprodução. ”São touros suplementados 
à campo e avaliados na própria fazenda. 
Estamos vendendo genética que usamos há 
mais de 40 anos”, ressalta altamir Grubert 

promotor de certame.
Entre os convidados, criadores reco-

nhecidos na história da raça no estado e 
no brasil, Geraldo Magela Pinheiro, rufino 
Kuhnen, Clovis bastian, Edilson Grubert, 
Joel Peixoto e Maurílio barbosa. 

Juntos compõem um forte grupo de 
pecuaristas movidos pela paixão, zelo e de-
terminação no desenvolvimento da raça na 
região de Jardim, razão pela qual o 1º leilão 
da Fazenda barra bonita está chamando a 
atenção de outros produtores que buscam 

incrementar as características hereditárias 
positivas dos seus rebanhos.

altamir Grubert destaca um animal que 
será vendido por ele, um filho do bitello da 
SS em vaca big ben que vai em 1646 da Mn, 
que pesa 950 kg aos 29 meses.

de praxe, todos os reprodutores oferta-
dos têm garantia reprodutiva através do exa-
me andrológico e registro definitivo. Mais 
informações com a Correa da Costa leilões 
pelo telefone 3325-7777, que transmitirá o 
remate pela internet em seu site.

O 1º Leilão Fazenda Barra 
Bonita que acontece no 
próximo dia 23, quinta 
feira, às 19h30, terá 34 
reprodutores PO e animais 
de corte. O evento será no 
recinto do Sindicato Rural 
de Jardim

Foto: Divulgação
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sba transMitiu proGraMação da 
ExpoGrandE 2009 para o Mundo

a equipe de jornalismo e pro-
dução do Sistema brasileiro 
do agronegócio (Sba), que 
compreende o Canal do boi, 
agro Canal e novo Canal; 

desenvolveram um trabalho diferenciado 
na divulgação da agenda da Expogrande 
2009. o mundo inteiro pode acompanhar 
leilões, visita de autoridades e todas as 
oportunidades de negócios que a exposição 
trouxe.

o Sba mostrou via satélite, parabólica, 
internet e TV´s por assinatura o sinal dos 
três canais, que divulgaram a agenda de 14 
leilões, utilizando três unidades móveis. 
Com isto o comprador sul-mato-grossense 
e de diversas regiões brasileiras pode com-
prar bovinos e equinos. os leilões foram 
marcados por cem por cento de liquidez, 
e médias que superaram as expectativas 
dos vendedores. novos compradores de 
todo o País deram lances e arremataram 
os lotes ofertados.

a cobertura contou com a transmissão 
de julgamentos, do torneio leiteiro, e dos 
principais itens da programação. dentre 
eles, a visita do ministro da agricultura, 
reinhold Stephanes; da presidente da Cna, 
senadora Kátia abreu; de palestras no 22º 
Encontro de Tecnologias (parceria com o 
Sindicato rural de Campo Grande), da visita 
de uma delegação de norte-americanos e 
italianos em uma vídeo-conferência sobre 
a raça bovina Senepol, um dos destaques da 

Com unidades móveis, 
o Sistema Brasileiro do 
Agronegócio mostrou 
todas as opções da 
exposição

exposição. o Sba mostrou em reportagens 
os destaques de estandes expostos no Par-
que de Exposições laucídio Coelho. 

a abrangência é internacional. Por TV 
via satélite, o sinal dos três canais do Sba 
vai para todo o brasil, e pode ser captado 
por meio de antenas parabólicas, ou em TVs 
por assinatura, disponíveis em 133 cidades 
brasileiras, inclusive em Campo Grande. 
Por antenas parabólicas, o sinal pode ser 
captado até em países do Mercosul. 

o novo Canal é transmitido para o Pa-
raguai, pela Multicanal, operadora de TV a 
cabo de assunção. Para as demais cidades 
paraguaias, é transmitido pela redes de 
Cable del interior.

AbRAngênCIA DOS CAnAIS - a 
abrangência é internacional. Por TV via 
satélite, o sinal dos três canais do Sba vai 

para todo o brasil, e pode ser captado por 
meio de antenas parabólicas, ou em TVs 
por assinatura, disponíveis em 133 cidades 
brasileiras, inclusive em Campo Grande. 
Por antenas parabólicas, o sinal pode ser 
captado até em países do Mercosul. 

o novo Canal é transmitido para o Pa-
raguai, pela Multicanal, operadora de TV a 
cabo de assunção. Para as demais cidades 
paraguaias, é transmitido pela redes de 
Cable del interior.

Em Campo Grande, o sinal das três 
emissoras do Sba também é transmitido 
pela Jet TV, televisão por assinatura, nos 
seguintes canais: Canal do boi, agro Canal 
e novo Canal.

COnTEÚDO - o carro-chefe da pro-
gramação do Sba são os leilões. no entanto, 
cada emissora tem um perfil diferente. o 
Canal do boi é mais focado na informação, 
no conteúdo mais jornalístico. Possui uma 
grade de programação variada e quase toda 
apresentada ao vivo, o que é raro na televisão 
brasileira. o agro Canal e o novo Canal 
apresentam programação variada, focada 
na informação e na comercialização de 
produtos voltados para o agronegócio.

DESTAQUES DA PROgRAMAçãO 
- Pecuária br – Vitrine de tecnologia. Em-
presas de atuação na pecuária mostram, na 
prática, o resultado de produtos e serviços 
em fazendas localizadas no Pantanal de 

MS. uma equipe de reportagem mostra o 
trabalho, por meio de um link móvel nas 
fazendas.

InfORMAçÕES DE MERCADO 
– as principais informações do mercado 
financeiro e do mercado futuro de com-
modities agropecuárias são transmitidas 
durante o dia todo, ao vivo, direto da bM&F, 
em São Paulo. as informações e as análises 
setoriais do agronegócio, e as cotações 
do mercado f ísico de commodities são 
transmitidas ao vivo da rural business, de 
Campo Grande.

TECnOLOgIA E PRODUçãO – os 
principais destaques das pesquisas, direto 
da Embrapa Gado de Corte, em Campo 
Grande, onde o Sba possui um escritório 
e equipe própria de Produção.

nOTíCIAS DE bRASíLIA – as 
notícias da política que envolve direta ou 
indiretamente o agronegócio são apresen-
tadas direto da Sucursal do Sba na capital 
federal.

nOvIDADE nA PROgRAMAçãO- 
o Sba já concluiu a montagem de duas 
novas unidades móveis, que serão usadas, 
em breve, em brasília, na cobertura diária 
da capital, e na cobertura de feiras agrope-
cuárias espalhadas pelo país. Também em 
breve, será inaugurada uma sucursal em 
uberaba (MG), instalada no Parque Fer-
nando Costa, palco da Expozebu, Expoinel 
e Mega leite, dentre outros. 

SETOR nACIOnAL DE LEILÕES - 
Em 2008, foram transmitidos 1.297 leilões. 
do total, 527 pelo Canal do boi. apenas 
os leilões do Canal do boi representam a 
soma dos leilões transmitidos pelos dois 
principais concorrentes. o número total 
deve ser maior este ano. Mas, o novo Canal 
é o único que pode crescer nesse quesito. 
as grades do Canal do boi e do agro Canal 
não permitem aumento nos horários tradi-
cionais. a agenda está lotada.

DESTAQUES DA SEMAnA- o Ca-
nal do boi transmite na semana “Genética 
aditiva na amazônia”, uma série especial de 
reportagens sobre a pecuária na região. na 
série, de cinco capítulos de 20’ cada, o re-
pórter Mauro Sérgio e o cinegrafista arilson 
Maidana “viajam” rumo ao maior bioma e a 
maior floresta tropical do mundo. durante 
duas semanas e mais de 20 mil quilômetros 
percorridos por terra, água e ar, o Canal do 
boi visitou várias regiões da amazônia em 
busca dos seus, seus costumes, tradições e 
sua produtividade.

Equipes de produção e jornalismo estiveram presentes em todos os dias de exposição; na foto a repórter Rosa Cabral

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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lEi punE patrão E EMprEGado quE não
CuMprir rEGras dE sEGurança no sErviço
Delegacia Regional 
do Trabalho alerta 
que age com rigor nas 
infrações

Foto: Rodrigo Rezende / Agroimagebank.com

Muita gente não sabe de 
suas obrigações quando 
o assunto é prevenção 
e utilização de equipa-
mentos contra acidentes 

de trabalho. a legislação trabalhista prevê 
que é responsabilidade do empregador 
fornecer os Equipamentos de Proteção 
individual (EPi) adequados de trabalho.

outra responsabilidade do patrão é 
instrução e treinamento quanto à utilização 
e exigência do uso dos equipamentos e no 
caso de danificação repor os equipamentos 
impróprios para exercer a atividade. Com 
essas recomendações é possível prevenir 
acidentes no campo, problemas com a 
justiça e prejuízos financeiros.

o empregador que falhar com suas obri-
gações poderá responder na área criminal 

ou cível, além de ser multado pelo Minis-
tério do Trabalho. Já o funcionário estará 
sujeito a sanções trabalhistas, podendo até 
ser demitido por justa causa.

Segundo a Superintendência regional 
do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do 
Sul, na área do agrosetor, os frigoríficos são 
os que mais registram acidentes durante o 
expediente, seguido da pecuária.

no ano de 2007 houve um aumento de 
30% nos números de acidentes comparado 
com o mesmo período de 2006 quando se 
trata do cenário do agro-setor. de acordo 
com Superintendência regional do Traba-
lho e Emprego local, os principais motivos 
dos acidentes na pecuária são oriundos das 
quedas de animais, acidentes com máquinas 
nas quais se destacam os tratores e colhe-
deiras. outros acidentes que correm com 
freqüência são os de intoxicação.

Há 25 anos no ramo do agronegócio o 
médico veterinário Mail bandeira observa 
que não existem equipamentos específicos 
de segurança na pecuária e sim existem cui-
dados para prevenir acidentes de trabalho. 
Ele relembra que já foi vítima de acidente 
durante o expediente. “uma vez fui pisado 

no pé por um boi de 800 quilos, na hora do 
transtorno fui atendido por funcionários da 
fazenda”. apesar de não conhecer os seus 
direitos, o médico veterinário afirma que 
normalmente quando os acidentes acon-
tecem nas propriedades, os proprietários 
oferecem um socorro imediato e conse-
qüentemente arca com todos os custos que 
a vítima necessite, explica.

Para que o uso correto dos equipa-
mentos seja satisfatório, é necessário que 
o trabalhador faça sua parte no quesito de 
usar e conservar os petrechos. Quem falhar 
nestas obrigações poderá ser responsabili-
zado, tanto quem oferece o emprego tanto 
o que oferece a mão de obra. neste caso o 
empregador poderá vir responder na área 
criminal ou civil, além de ser multado pelo 
Ministério do Trabalho. Já o funcionário es-
tará sujeito a sanções trabalhistas, podendo 
até ser demitido por causa justa.

É recomendado que o empregador 
ofereça treinamentos ministrados e que 
esses sejam registrados através de docu-
mentações apropriadas para eventuais es-
clarecimentos em causas trabalhistas, caso 
ocorra acidentes com algum funcionário da 
sua própria propriedade.

a legislação da prevenção dos aciden-
tes que ocorrem no brasil está prevista 
na Consolidação das leis do Trabalho 
(ClT). os detalhes das leis de prevenção 
a acidentes estão estipulados nas normas 
regulamentadoras (nrS), que constituem 
a legislação de Segurança do Trabalho e 
Saúde ocupacional no brasil.

Essas normas regulamentadoras 
estipulam algumas obrigações que os em-
pregadores e empregados devem seguir, 
uma delas é cumprir e fazer cumprir as 

disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho. outra 
legislação importante é elaborar ordens 
de serviço sobre a segurança do trabalho, 
informando os funcionários dos possíveis 
acidentes que podem ocorrer no campo das 
atividades exercidas. Seguindo essas leis 
como estão estipuladas, as mesmas podem 
prevenir gradativamente acidentes e evitar 
possíveis prejuízos futuros.

Equipamentos de seguranças são que-
sitos essenciais na lida do campo, além de 
proteger funcionários de possíveis acidentes 
no local de trabalho, previne prejuízos no 
bolso do empregador, desde uma simples 
indenização a problemas judiciários. 

Equipamentos oferecem garantias de saúde ao 
trabalhador
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FAAP
PÓS GRADUAÇÃO 67 3029-767567 9906-8442

24

ocialsolunac

CASA DA AROEIRA

 67 3352-9108

Postes, Lascas, Palanques,
Réguas, Porteiras, etc

Aroeira Legalizada a Pronta Entrega

AV. CORONEL ANTONINO, 2677 
JD. GUANABARA CAMPO GRANDE-MS 

Celular: 9961-3232

Entre os aniversariantes do mês estão meus amigos o leiloeiro Agnaldo Agostinho (dia 03) e Dácio 
Queiroz  (dia 06), diretor secretário da Famasul.  Dácio reuniu grupo de celebridades no Rocca Bar 
(Campo Grande) para um happy hour regado com muita alegria. Agnaldo comemorou em família.

O primeiro Leilão Força Senepol, realizado du-
rante a Expogrande 2009, foi um sucesso com 
médias excelentes. Organizado pelos criadores 
Roberto Coelho (Senepol da San) e Ivo Reich 
(Senepol da Agir), o evento teve presença de 
criadores internacionais, dos EUA e países da 
América do Sul.

José Fernando Costa, jovem nelorista, vai ausen-
tar-se temporariamente do Brasil. Está de via-
gem para a Austrália onde passa uma temporada 
estudando e trabalhando a fim de aumentar seus 
conhecimentos técnicos sobre pecuária. Nós 
aqui ficamos torcendo positivamente e aguar-
dando sua volta.

Roberto Coelho com técnicos internacionais

York e Roberto Bavaresco

Isabela, Agnaldo, Fran e MatheusRenata e Dácio Queiroz

A equipe da Correa da Costa Lei-
lões acampará em Jardim, a partir 
do próximo dia 18 de abril, quando 
começa a 6ª Expojardim e termina 

no dia 26. Serão nove leilões 
comandados por Aguiar Pereira, Nil-

son Barbosa e Cláudio Correa. Um 
dos principais leilões é o Caracu da 

Vitrine, dia 24 às 19 horas.
Quanto a raça nelore a programa-

ção é a seguinte: dia 17 entrada 
dos animais; dia 23 pesagem e do 

dia 24 a 25  julgamento.

Tão logo deixou Expogrande, York Correa de-
sembarcou na Expolondrina para conquistar a 
primeira colocação no campeonato bezerras de 
8 a 9 meses, com Fairani FIV YC que é BigBen 
na Fairani FIV PB. A alegria contagiou também 
os criadores do MS que participavam dos julga-
mentos. Roberto Bavaresco foi outro destaque 
na Expolondrina com duas importantes conquis-
tas, fêmea jovem, 24 a 26 meses, com Liaka da 
RS (Helíaco x Cartagena da Onix) e a reservada 
campeã novilha maior com Nandara da Unimar. 

Nilton, Cláudio e Aguiar

José Fernando, Luiz Vieira e Edmar Neto


