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CirCulação 
Estadual

safra dE Cana  dEvE ChEgar 
a 30 milhõEs dE tonEladas

viagEm do Pantanal ExPrEss PrEvista Para maio

o setor sucroalcooleiro, 
que é líder nacional em 
investimentos realizados 
nos últimos quatro anos 
no Brasil, em relação a seu 

próprio faturamento, tem muitos de sobra 
para comemorar resultados no mato Grosso 

do Sul. as lavouras de cana resultaram em 
14 milhões de toneladas de cana na safra 
passada e a expectativa é de que chegue a 30 
milhões de toneladas para 2009/2010.

o presidente da associação dos Pro-
dutores de Bioenergia de mato Grosso 
do Sul (Biosul), Roberto Hollanda, revela 

que a safra 2008/2009 vai render aproxi-
madamente 1 bilhão de litros de álcool 
e ainda 60 mil toneladas de açúcar. Para 
aumentar as vendas destes produtos no 
mercado internacional, a entidade está 
preparando um estudo que vai revelar 
toda a cadeia logística mais interessante 
para o Estado como, por exemplo, modais, 
rotas, preços, entre outros pontos que 
possam consolidar a vocação sucroalco-
oleira. Página 7.

     

os produtores rurais que tem dívi-
da com a união têm até o dia 15 de maio 
deste ano para fazer a renegociação da 
inadimplência.

além da preocupação com a dívida 
com o Governo Federal, os produtores 
têm ainda a preocupação com a estia-
gem que já sinaliza perdas de 40% nas 
lavouras de milho safrinha (foto) e de 
até 50% na de soja na região da Grande 
dourados. Páginas 5 e 8.

orlando Baes, superintendente 
da Secretaria Federal de agricultura, 
aposta que o Brasil, em especial mato 
Grosso do Sul, teem grandes chances 
para conquistar o mercado mundial de 
alimentos. um dos motivos é a baixa 
nos estoques e o outro é a questão sani-
tária para o combate de doenças como 
a febre aftosa e Newcastle. Existem con-
versações com o mercado americano 
para exportação de carne in natura e 
ainda com o Chile que deve retomar a 
compra até junho. Páginas 3 e 4.

brasil tErá 
CrEsCimEnto Com 
baixa  dE EstoquEs

Prazo Para 
rEnEgoCiar vai 
até 15 dE maio

Perspectivas são para a safra 2009/2010, segundo 
a Associação dos Produtores de Bionergia de MS

o trad turístico de mato Grosso 
do Sul espera uma guinada no 
setor com o início das viagens do 

Pantanal Express; nome oficial do Trem 
do Pantanal. o atrativo vai levar aproxi-
madamente 400 visitantes para conhecer 
cidades pantaneiras em um trecho de 220 
quilômetros.

o trem terá duas fases de viagens, 
sendo que o primeiro percurso será entre 
Campo Grande e miranda, passando pelo 

município de aquidauana. a segunda fase 
prevê um trecho de passeio até Corumbá, 
mas este roteiro está previsto somente para 
o ano de 2010.

no dia 8 de maio, com presença con-
firmada do presidente Luís inácio Lula da 
Silva, ministros e autoridades estaduais, 
está prevista a viagem inaugural.

Segundo o Secretário Estadual de 
obras, Edson Girotto, os investimentos 
em revitalização das cinco estações devem 

chegar a R$ 1,6 milhão. a primeira a receber 
investimentos foi a estação de indubrasil. 
Página 14.
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a dimEnsão humana da CrisE 

é o olho do dono quE Engorda o boi

dentre tantas dúvidas ligadas à crise glo-
bal em curso, uma certeza existe: é no plano 
humano que esta e todas as outras crises que 
o capitalismo contemporâneo já atravessou 
se manifestam de forma mais cruel, visto 
que a sua expressão concreta em relação às 
pessoas é o temido desemprego. Sim, as crises 
que o capitalismo tem atravessado significam 
perdas de recursos nos mercados financeiros 
e de ações para aplicadores e especuladores; 
representam o fechamento de fábricas e 
encerramento de atividades de empresas 
sólidas e tradicionais, levando à falência ver-
dadeiras legendas históricas das atividades 
empresariais. Este é o caso das tradicionais 
famílias paulistas ligadas ao café ou mesmo 
das maranhenses vinculadas ao setor têxtil ou 
ao de oleaginosas. Tudo isso é muito triste, 
além de representar problemas concretos e 
objetivos para a sociedade. 

mas é entre os trabalhadores que as 
consequências são mais dramáticas, visto 
que a realidade sócio-econômica destes se 
caracteriza pela dependência total de sua 
sobrevivência aos recebimentos periódicos e 
ininterruptos dos salários, visto não disporem 
de reservas para enfrentarem um período 
de ausência de ingressos de recursos. além 
disto, os trabalhadores constituem a maioria 
da sociedade e têm suas necessidades básicas 
ainda em precário nível de atendimento. 

assim, devem preocupar bastante aos 
que decidem na economia e na política as 
informações mais recentemente divulgadas 
sobre emprego e produção de outubro para 
cá. o emprego, em especial, apresenta queda 
de seus números pelo quarto mês consecutivo, 
já delineando uma tendência, cujo prazo de 
duração é desconhecido. 

Recente publicação do iPEa revela 
que os que recebem acima de 10 salários 
mínimos terão mais dificuldades de manter 
ou encontrar emprego em 2009. a mesma 
pesquisa também informa que para quem 
está na faixa de remuneração entre 1,6 e 5 
salário mínimos existe igualmente risco de 
demissões, neste caso em razão de terem sido 
admitidos durante a expansão econômica 
recente, não ocupando vagas essenciais nas 
empresas, além de terem menor custo de 
demissão. Por outro lado, segundo dados 
de fevereiro, a indústria paulista voltou ao 
nível de emprego de 2007, tendo fechado 
236,5 mil postos de trabalho desde outubro, 
o que representa 10% do emprego do setor. 
Já o gasto com seguro desemprego atingiu 
nível recorde em fevereiro, com crescimento 
de 19% em relação ao mesmo mês de 2008. 
Também a produção industrial apresentou 
recentemente números cadentes, tendo em 
dezembro de 2008 diminuído o seu quan-
titativo em 14,5% comparado a dezembro 

de 2007. 
uma conseqüência desses movimentos 

no mercado de trabalho e nos níveis de renda 
da população é o já constatado encolhimento 
das classes mais altas de renda, de acordo com 
estudo da F.G.V. Segundo a Fundação, pesqui-
sas sobre rendimento do trabalho mostram 
que, desde 2004, a cada 100 pessoas, 80 se 
mantinham na classe aB (Renda do trabalho 
superior a R$ 4.807,00/ mês) de um ano para 
o outro. de outubro para dezembro do ano 
passado, este número caiu para 75. 

mas o que torna mais pessimista o cená-
rio é o comportamento do Produto interno 
Bruto (P.i.B.) para este ano, deduzido a partir 
do desempenho do último trimestre de 2008. 
nesse intervalo de tempo o PiB caiu 3,6%, 
resultado que foi o quinto mais negativo em 
levantamento com 37 economias, entre as 
quais Japão, Suécia, alemanha, Estados uni-
dos, Espanha, méxico, argentina, etc. Com 
base nesse comportamento, a estimativa de 
crescimento para 2009, na visão do Governo  
será de apenas 2%, havendo quem preveja 
crescimento negativo e recessão. 

deve-se torcer, portanto, para que a 
situação não se agrave, pois os efeitos mais 
negativos desse agravamento se refletem no 
mercado de trabalho. 

José Cursino Raposo Moreira é Vice-
Presidente do Corecon-MA

José Cursino Raposo Moreira*

É interessante como alguns preceitos, di-
tados ou expressões, de tanto serem repetidos 
assumem foros de verdade dogmática, incon-
testável. É porque é e pronto – não se discute 
mais! E assim se perpetuam no tempo, atraves-
sando gerações. É frequente proprietários 
rurais afirmarem com certa dose de orgulho 
que “é o olho do dono que engorda o boi.”

Com isto estão afirmando que a presença 
física do dono é absolutamente indispensável para 
o bom desempenho da empresa rural, na medida 
em que centralizam todas as decisões, controlam 
todos os procedimentos e vigiam de perto as 
atividades desenvolvidas pelos empregados.

depreende-se daí que os funcionários são 
irresponsáveis, incompetentes, desprovidos 
da capacidade de pensar e criar, e que, por-
tanto não merecem confiança. Sob esta ótica 
a empresa rural é totalmente dependente das 
decisões do proprietário, o que, sem dúvida, 
retarda o processo evolutivo da mesma.

na verdade, o preceito de que “é o olho do 
dono que engorda o boi”, ao mesmo tempo em 
que alimenta a vaidade do proprietário através 
de uma autovalorização, encobre uma impor-
tante falha administrativa – a incapacidade de 

delegar poderes. 
imagine o leitor se os proprietários de redes 

de lojas, supermercados ou de bancos pensas-
sem da mesma forma. Certamente essas redes 
com filiais espalhadas pelos Estados, e mesmo 
pelo País, não existiriam pela absoluta inca-
pacidade dos donos de se fazerem presentes 
em todas as unidades. no entanto existem e 
funcionam muito bem.

ocorre que esses empresários investem 
no treinamento e capacitação de seus fun-
cionários, valorizam os mesmos através de 
remuneração adequada e abrem espaços para 
o crescimento deles dentro da empresa. desta 
forma não usufruem apenas do serviço dessas 
pessoas, mas sim da participação ativa, interes-
sada e criativa das mesmas. Esses funcionários 
se sentem parte integrante da empresa, e a 
respeitam na mesma medida em que são por 
ela respeitados. nesse ambiente é fácil delegar 
poderes e dividir responsabilidades. E a em-
presa evolui porque existe uma integração de 
esforços na busca dos objetivos finais.

“...o preceito de que “é o olho do dono 
que engorda o boi”, ao mesmo tempo em que 
alimenta a vaidade do proprietário através de 
uma autovalorização, encobre uma importante 
falha administrativa – a incapacidade de del-
egar poderes.”

mas o empresário rural não pode delegar 
poderes porque a mão-de-obra disponível é de 
baixa escolaridade e desqualificada. Suponho 
que neste momento, seja a conclusão da maioria 
dos proprietários rurais. Reconheço que esta é 
uma realidade. de um modo geral, as empresas 
rurais estão submetidas a um círculo vicioso 
perverso: funcionários com baixa ou nenhuma 
qualificação profissional – salários baixos – 
insatisfação dos funcionários – desempenho 
medíocre dos mesmos – baixa rentabilidade 
da empresa – dificuldade para contratar mão-
de-obra qualificada e assessoria técnica – cen-
tralização das decisões. E assim, cada vez mais 
vai se consolidando o preceito de que “é o olho 
do dono que engorda o boi”.

mas é imperioso que este círculo vicioso 
seja rompido sob pena de, em persistindo, man-
ter as empresas rurais brasileiras num patamar 
de estagnação incompatível com os desafios da 
globalização que, se por um lado abre merca-
dos, por outro eleva o nível de competição. E 
cabe ao produtor rural através de seus órgãos 
de representação, sindicatos e associações, a 
iniciativa de romper este círculo.

o caminho para uma melhor qualificação 
da mão-de-obra rural passa necessariamente 
por uma profunda reforma no sistema básico 
de ensino no meio rural. Este tema que já foi 

abordado nesta coluna deveria merecer uma 
atenção especial dos empresários e das insti-
tuições que os representam. a existência e a 
qualidade das escolas rurais deveriam estar na 
pauta das preocupações maiores dos produ-
tores. É tarefa árdua qualificar trabalhadores 
analfabetos ou semi-alfabetizados. ações neste 
sentido trarão consequências benéficas no 
médio e longo prazo.

no curto prazo, seria interessante que os 
órgãos de assistência técnica institucional atu-
assem de forma mais educativa, transferindo 
a informação técnica ao invés de executá-la. 
Por fim, mas não menos importante, devem 
os empresários rurais se aproximar cada vez 
mais de instituições como o SEnaR – Serviço 
nacional de aprendizagem Rural, que há anos 
vem promovendo o treinamento e a profis-
sionalização do homem do campo. 

Por oportuno, é interessante registrar 
que tanto quanto os empregados, também os 
empresários rurais necessitam de profissional-
ização. Há ainda no meio rural brasileiro uma 
pesada carga de conservadorismo que dificulta 
a implantação de novas tecnologias tanto na 
área produtiva como na administrativa.

Otaliz de Vargas Montardo é médico veter-
inário e instrutor do Senar – RS

Otaliz de Vargas Montardo *
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das 3 indústrias é a mais bem equipada para 
maior número de abate. Então o cenário 
começa a mudar.

Agroin – Então o produtor que in-
veste em certificação pode apostar em 
sucesso?

Orlando Baes - os estoques de carne 
no mundo estão em baixa. a Europa vai 
ter que vir ao Brasil e em mato Grosso do 
Sul, para aquisição de carne. Com a baixa 
dos estoques de alimentos no mundo, for-
çosamente o Brasil se torna “a bola da vez” 
para suprir esta necessidade de comida. no 
mapa (ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento) tem uma projeção de que 
daqui dez anos o País deve continuar a ser 
o primeiro exportador de frango, primeiro 
em carne bovina. E devemos estar na frente 
aí na disputa da carne suína, que é a carne 
mais consumida no mundo, suco de laranja, 
exportação do complexo soja, então a pers-
pectiva da agricultura brasileira é liderar o 
mundo. nós entendemos que com esta crise, 
o Brasil vai sair fortalecido. E o agronegócio 
vai ser uma bandeira muito forte nisto . as 
exportações de açúcar tem crescido muito 
junto com o etanol – que é uma alternativa 
energética. Então não tem como ter receio 
de argumentar que o Brasil é uma pontência 
no agrosetor, no quesito exportação porque 
nenhum País produz tanto excedente como 
nós. Produzimos para abastecer o mercado 
interno e ainda temos tanta sobra.

Agroin – E o mercado da carne 
frango? 

Orlando – a china já sinalizou que vai 
adquirir carne de frango do Brasil. o mS 
tem duas indústrias habilitadas que vão 
atender este mercado chinês que é a Cargil, 
em Sidrolandia e a Perdigão de douradas. 
Então são duas fortes plantas industriais. a 
perspectiva é para este semestre ainda. Com 
este estreitamento no mercado de proteína 
com a China – a soja já exportamos – açúcar, 
suco de laranja - e agora este mercado de 
carne; é uma notícia fantástica.

Agroin – Falando agora do merca-
do de grãos, é preciso ter qualidade 
nas sementes para garantir retorno ao 
produtor. Como fica o trabalho desta 
fiscalização no MS? Existem muitas 
irregularidades?

Orlando – no que diz respeito as cons-
tatações de irregularidades, temos vários 
processos em segunda instância, ou seja, 
que saíram da esfera do Estado e estão em 
Brasília, para poder cancelar ou diminuir 
a infração. Temos um trabalho muito forte 
na área de sementes de forrageiras, produ-

brasil é a “bola da vEz” Em Produção 
Para alimEntar o mundo, afirma baEs

tores de cultivares, principalmente de soja e 
milho. Então estas empresas que não estão 
devidamente registradas, habilitadas para 
comercialização a gente vai lá e autua mes-
mo! nós temos problemas aqui em relação 
a sementes até porque só produzimos 50% 
da semente que necessitamos em cada sa-
fra. Então,  metade tem que vir de fora e ai 
que temos problemas como, por exemplo, 
não registro no mapa, sementes piratas, 
transgênicas, não oficiais. não quero citar 
casos em específico. Tivemos na última sa-
fra, somente na área de soja, uns processos 
de mais ou menos 50 autuações. Sementes 
comercializadas sem padrão e este trabalho 
é em defesa do produtor. Estamos prote-
gendo o produtor.

Agroin – E o mercado de fertilizantes? 
O produtor e consumidor podem ficar 
tranquilos quanto ao trabalho?

Orlando Baes – Temos um trabalho 
muito grande na área de fertilizantes. a par-
tir do momento que se compra um produto 
sem garantia da formação se compromete 
muitos outros. na área de alimentação 
animal também temos um controle rígido, 
suplementos minerais protéicos ou não. 
o Centro-oeste, de uma maneira geral, 
tem uma carência muito grande, então o 
produtor tem que proporcionar ao animal 
uma alimentação suplementar. Então este 
comercio é muito expressivo no mS.

Agroin – Mato Grosso do Sul ganhou 
um passaporte azul para o resto do mun-
do quando começou a vender carne pra 
a União Européia. Isto já está abrindo 
outros mercados?

Orlando Baes – a união Européia 
é o principal mercado de carne para o 
Brasil. agora estamos em um processo 
de evolução significativa no número de 
propriedades que estão em condições de 
serem auditadas pelo mapa. neste processo 
já inserimos 25 fazendas na Lista Traces, 
com aproximadamente 75 mil animais 
em condições de serem mandados para a 
união Européia. Esperamos que até junho 
a gente ultrapasse a barreira de 100 mil 
animais, isto porque existem mais de mil 
propriedades esperando para ser auditadas. 
Estamos com um trabalho muito bom no 
Estado, principalmente na zaV (zona de 
alta Vigilância), estamos cumprindo nosso 
dever de casa.

Agroin – Para se conseguir uma ex-
celência em qualquer setor é preciso ter 
um bom quadro de funcionários. Como 
está esta questão no que diz respeito às 
auditagens?

Orlando Baes – Estamos com apro-
ximadamente 100 profissionais para fazer 
auditoria. Este número vai dar condições 
de aumentar a quantidade de propriedades 
auditadas. as visitas vão ser mais constan-
tes. no momento só as certificadoras têm 
condições de dizer se a propriedade tem 
condições, nós estamos tentando colocar 
o RT – Responsável Técnico – para tam-
bém fazer o papel da certificadora. isto só 

depende de regulamentação do mapa, que 
até então só a certificadora faz este trabalho. 
abrindo este mercado este trabalho vai ficar 
dinamizado e mais barato e para o mapa 
mais rápido. Este profissional vai ter contato 
com menor número de propriedade. Com 
a certificadora não, pois ela trabalha com 
dezenas de propriedades e poucos profis-
sionais habilitados.

Agroin – Como estão as relações co-
merciais com os países vizinhos?

Orlando – Vamos falar, em especial, do 
Chile. Ele é um mercado que esta em nego-
ciação, depois de ter se afastado problemas 
de sanidade que tivemos em 2005. neste 
semestre há perspectivas de retorno..até 
junho. E ele é um grande mercado. E logo, 
logo teremos visitas deles. nós importamos 
muita fruta do Chile, vinho. Então já tem 
esta questão comercial bilateral que facilita 
bastante

Agroin – Indiscutivelmente o Go-
verno necessita das plantas frigoríficas 
para atender o mercado internacional 
de carne. Como estão as unidades aqui 
no MS?

Orlando Baes –  olha, posso adiantar 
que já tem empresário negociando o Frigotel 
(em Três Lagoas), para voltar a funcionar. o 
Campoeste (em Campo Grande) possivel-
mente volta com o abate. o independência  
está em negociações, inclusive com inter-
venção da Fiems (Federação das indústrias 
de mato Grosso do Sul), Seprotur e Sindica-
to Rural. Há possibilidade do independência 
retomar os abates no  Estado, e até o final 
do mês deve voltar nova andradina, que 

O Superintendente da Secretaria Federal de 
Agricultura (SFA), Orlando Baes, é categórico 
ao dizer que o Brasil passa a ter um papel ainda 
mais importante, em nível mundial, no que diz 
respeito à produção de alimentos. Em sua opinião, 

Mato Grosso do Sul, em especial, tem grande importância 
na produção alimentícia e na conquista de novos mercados 
internacionais. Uma prova disto é o reconhecimento como zona 
livre de febre aftosa com vacinação, constantes visitas de missões 
internacionais interessadas em comprar comida, e conquista 
de novos mercados para exportação de produtos in natura 
como carne e frutas. Baes também destaca nesta entrevista 
os trabalhos da SFA em relação às fiscalizações de sementes, 
produtos de origem animal, defensivos agrícolas e ainda ações 
que serão implantadas.

Superintendente da SFA, Orlando Baes

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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o Plano nacional de Preven-
ção da influenza aviária e 
de Controle e Prevenção da 
doença de Newcastle, do 
ministério da agricultura, 

Pecuária e abastecimento (mapa), clas-
sificou novamente o mato Grosso do Sul 
como categoria C, em referência ao ano 
de 2008. os estados melhores classificados 
são Santa Catarina, mato Grosso e Paraná, 
na categoria B. a adesão ao referido plano 
é voluntária, sendo atualmente de 23 uni-
dades da federação, sendo que mS aderiu 
em 21 de março de 2007.        

Essa avaliação dos Sistemas Estaduais 
de defesa Sanitária em avicultura é com-
posta por quatro estratos (a, B, C, e d) e 

Plano do maPa ClassifiCa ms na 
CatEgoria C Em sanidadE avíCola

avalia anualmente os dados descritivos da 
atividade, do sistema de atenção veterinária, 
da capacidade de resposta à emergência 
sanitária e da execução das normativas do 
Programa nacional de Sanidade avícola 
(PnSa). Enfim, são avaliados os recursos 
humanos, financeiros, materiais e jurídicos 
estaduais, bem como as ações executadas 
a campo em atendimento ao PnSa pela 
agência Estadual de defesa Sanitária ani-
mal e Vegetal (iagro) e Superintendência 
Federal de agricultura em mato Grosso 
do Sul (SFa-mS).         

a Fiscal Federal agropecuário da 
SFa-mS, Graciela Bergamaschi Pezerico, 
responsável técnica pelo Programa de 
Sanidade avícola em mato Grosso do Sul e 
presidente do Comitê Estadual de Sanidade 
avícola (CoESa), ressaltou que as audi-
torias realizadas pelo maPa possibilitam 
que os estados identifiquem seus pontos 
vulneráveis na defesa Sanitária avícola, 
para a elaboração e execução de planos de 

ação com o intuito de melhor atender a 
demanda da avicultura. “Embora não seja 
obrigatório, é possível que esta classificação 
possa se tornar uma restrição ao trânsito 
de aves vivas entre os estados com clas-
sificações diferentes entre si, o que ainda 
não ocorre”, diz Graciela Bergamaschi. Ela 
ainda salientou que o plantel avícola do 
Estado tem monitoramento e acompanha-
mento sanitários oficiais, bem como há o 
Serviço de inspeção Federal nos frigorífi-

cos de abate de aves instalados no Estado.   
Cumpre salientar que o mS está habilitado 
para a exportação de carne de frango para 
33 países, dado fornecido pelo Serviço de 
inspeção de Produtos de origem animal 
da SFa-mS.

  “diante disso, a população não precisa 
ficar preocupada quanto aos aspectos sani-
tários do plantel avícola comercial do mS, 
pois a classificação C não implica em baixo 
status sanitário”, concluiu Graciela. 

Segundo SFA-MS , resultado 
é considerado bom e já  estão 
sendo trabalhadas políticas de 
melhoramento

a empresa Belga Hemoprot vai pro-
cessar, em breve, os ovos prove-
nientes dos descartes e incubatórios 

avícolas, com a finalidade de obter um 
produto componente de ração animal para 
o mercado pet. uma unidade semelhante já 
faz o mesmo processo na França.

a única unidade da empresa no Brasil 
está instalada no município de mundo 
novo/mS, há nove anos. até o momento 
faz processamento de sangue bovino e su-
íno, obtendo e comercializando plasma e 
hemoglobina em pó. as instalações já estão 
aprovadas pelo ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento (mapa).

Segundo o diretor técnico da Hemoprot 
no Brasil, Flávio usó, a empresa só está 
aguardando a definição quanto à legislação 
para transporte de ovos provenientes de in-
cubatórios, para começar o processamento 

EmPrEsa bElga vai ProCEssar
ovos no ms Para ração animal

de ovos, destinados a nutrição animal. “a 
empresa tem interesse em iniciar operação 
de transporte e processamento de ovos, 
assim que oficialmente autorizada pelo 
mapa, com as unidades do Paraná e mS, 
devido a questão logística para transporte 
até mundo novo, dependendo apenas da 
regulamentação do transporte interesta-
dual”, explica.

Em breve, ovos que eram descartados terão destino

Fiscal Federal Agropecuário da SFA-MS, Graciela Bergamaschi Pezerico

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com

Foto: Reprodução
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os produtores rurais que tem 
dívida com a união têm 
até o dia 15 de maio deste 
ano para fazer a renego-
ciação da inadimplência. 

Segundo a Superintendência do Banco do 
Brasil, o valor atual da dívida agrícola no 
mato Grosso do Sul está estimado em R$ 
2 bilhões e 190 milhões.

os produtores rurais que fizeram finan-
ciamento por intermédio dos setores da 
agricultura empresarial, familiar e familiar 
de custeio devem procurar uma agência do 
Banco do Brasil para regularizar a situação. 
de acordo com a superintendência da 
instituição financeira, a situação não pode 
generalizar toda a classe produtiva que 
está com dificuldade para quitar a dívida 
com a união.

Segundo a superintendência da estatal 
brasileira no mato Grosso do Sul, o setor da 
agricultura familiar possui 130 operações 

Prazo Para Produtor rEnEgoCiar 
dívida Com a união vai até 15 dE maio

que tem até o dia 15 de maio para refinan-
ciar a dívida que está em torno de R$ 19,7 
milhões. Já agricultura familiar tem R$ 1.050 
produtores que estão com dificuldade para 
regularizar o financiamento estimado em 
R$ 8,3 milhões e a agricultura familiar de 
custeio registra R$ 1.154 operações que so-
man R$ 5,3 milhões. Esses valores somados 
revelam uma dívida de R$ 33,3 milhões com 
união, o que representa uma porcentagem 

de 1,52% do valor total da dívida agrícola 
no Estado.

outro fator que está preocupando mui-
tos produtores rurais de mato Grosso do 
Sul, além da dívida agrícola, são as perdas 
consecutivas na produção de soja por conta 
da estiagem.

Segundo a Federação de agricultura de 
mato Grosso do Sul (Famasul), o Estado 
deixou de produzir 620 mil toneladas de 

soja nesta safra por conta da estiagem, e 
com isso o Estado perde R$ 465 milhões e 
900 mil. “isso não é apenas uma perda do 
produtor, mas de toda a sociedade, já que 
a agricultura é uma das bases da economia 
do Estado” explica o engenheiro agrônomo 
da Famasul, Lucas Galvan.

a região da Grande dourados é a maior 
produtora de soja de mato Grosso, e tam-
bém é uma das mais prejudicadas com a 
intensa estiagem, que já está próxima de 
completar um mês. de acordo com João 
Vicente Chencarek, Coordenador munici-
pal da defesa Civil de dourados, a estiagem 
provocou um prejuízo na produção de soja 
de 173 milhões de reais, uma perda de 50% 
na produção final, isso significa 10% do total 
do PiB do município de dourados/mS. Ele 
explica que a soja representa 60% de todas 
as culturas registradas na cidade.

Já para o engenheiro agrônomo Lucas 
Galvan, o produtor rural nessa safra teve 
um custo de R$ 32,14 por saca produzida, 
com isso, o produtor teve um gasto de R$ 
332 milhões de reais, ou seja o produtor 
plantou e não colheu.

mas não foi somente a produção da soja 
ou do milho safrinha que foram prejudica-
das pela a estiagem, segundo João Vicente 
Chencarek outras culturas como o arroz, 
feijão também sofrem com a falta de água. 
Ele explica que a estiagem intensa prejudi-
cou as pastagens. “Com a falta de chuva as 
pastagens estão secas e a produção de leite 
e carne também caíram”.disse.

O banco oficial do Governo 
Federal revela que o valor 
atual da dívida chega a 
R$ 2 bilhões e 190 milhões, 
só no Mato Grosso do Sul. 
A Agricultura Familiar é 
a que tem maior parte da  
inadimplência

as estimativas oficiais da safra 
2008/09 para as principais lavouras 
brasileiras foram divulgadas no 

mês de abril pelo ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento (mapa) e 
Companhia nacional de abastecimento 
(Conab). o Sétimo levantamento consta-
tou que a área plantada teve um pequeno 
incremento de 0,4%  (190,1 mil hectares) 
comparado com a safra de 2007/08, pas-
sando de 47,4 milhões de hectares para 
47,6 milhões. apesar do aumento da área 
plantada, a atual estimativa de produção 
foi menor sobre a safra anterior com uma 
redução de 4,5%.

de acordo com o levantamento destaca-
se um acréscimo das estimativas de áreas 
plantadas das culturas de alimentos con-
siderados básicos como feijão e arroz. a 

área da soja plantada da safra 08/09 teve 
um acréscimo de 1,2% sobre a safra an-
terior. na cultura do feijão o aumento foi 
de 5,9%, a cultura do arroz apresentou um 
crescimento de 4,0% na Região Centro-Sul, 
destacando-se o Estado do mato Grosso, 
com aumento de 16,7% ou 40 mil hectares 
cultivados.

Comparando a produtividade da safra de 
grãos 2008/2009 com a safra de grãos do ano 
anterior, mato Grosso do Sul teve uma di-
minuição na produção de aproximadamente 
9,6% e a área plantada também teve uma 
queda de 3,7%. Segundo o gerente de desen-
volvimento da Conab/mS, Fernando zeferino 
um dos principais motivos da redução da 
produção de grãos é a intensa estiagem, 
descapitalização do produtor e a redução de 
preço do mercado interno e externo.

lEvantamEnto dE safra indiCa aumEnto dE árEa Plantada

Produtores já encerraram colheita da soja, mas mesmo assim estão com com caixa comprometido

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com



groina gronegóciosaJo
rn

al

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

CorrEa da Costa PromovE 2000º lEilão 
no rECinto da EstânCia orsi dia 27
a Correa da Costa Leilões 

Rurais chega a uma marca 
histórica para a pecuária 
de mato Grosso do Sul: o 
leilão de número 2000 em 

um único recinto. Para comemorar, será 
realizado um remate de gado de corte no 
dia 27 de abril, as 19h, na Estância orsi, 
com mais de duas mil reses de alto padrão. 
o leilão será transmitido pela internet e os 
lances poderão ser efetuados pelo telefone 
3365- 6000.

Considerando uma única praça, são 2000 
leilões de corte realizados exclusivamente 
em Campo Grande, contabilizando exclusi-
vamente os remates diários, sem contar os 
leilões especiais de corte como o Cabeceira 
(toda última segunda do mês) e os leilões de 
produção com bandeira própria, quer dizer, 
como nome definido, a Correa da Costa 
sagra-se no mercado leiloeiro com mais de 
1.000.000 de reses comercializadas. 

 “Estamos realizando o leilão de número 
dois mil na Estância orsi, o que é um marco, 
mas é incontável o número de certames 

quando levamos em conta as feiras e ex-
posições agropecuárias, bem como os de 
gado de elite”, explica nilton Barbosa um 
dos sócios da leiloeira.

Criada em 1992, a Correa da Costa pos-
sui a maior agenda de leilões do Brasil e os 
remates de corte da empresa são realizados 
de segunda a quinta na Estância orsi, já 
os do interior acontecem durante as feiras 
agropecuárias. na praça de Jardim há a 
regularidade de leilões uma vez por mês.

aguiar Pereira, um dos sócios da leiloe-
ira reforça que o recinto de leilões é amplo 
e confortável, climatizado, de fácil acesso, 
adequado ao bom manejo e bem estar 
animal, equipado para transmitir todos os 
eventos pela internet, por meio do site www.
correadacosta.com.br – o que transforma o 
local em um verdadeiro centro de negócios 
e ponto turístico de Campo Grande.

PRESTÍGIO INTERNACIONAL - a 
Correa da Costa, além de comemorar ex-
celentes resultados no arremates, também 
tem recebido a visita de vários grupos de 
diferentes países que estão interessados 

em conhecer o sistema organizacional da 
empresa. no começo do ano, por exemplo, 
norte-americanos conheceram a estrutura 
da empresa e do recinto de leilões, bem 
como a maneira de trabalhar e a qualidade 
do gado sul-mato-grossense ofertados. 
“Estamos tendo visitas de grupos de várias 
partes do mundo”, diz aguiar.

AGENDA – a Correa da Costa é uma 

Foto: Eder Campos / Igen Consultores

das leiloeiras mais presentes em feiras e 
exposições agropecuárias de mato Grosso 
do Sul. na ExpoJardim, que aconteceu de 
17 a 25 de abril, a empresa promoveu mais 
de 90% dos remates. na Expocam, promove 
no dia 16 de maio o 18º Classe a, com oferta 
de 50 reprodutores Po e 200 bezerros de 
corte, a partir do meio dia, no Parque de 
Exposições do município de Camapuã.
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sEtor suCroalCoolEiro PrEvê moEr 30 milhõEs
dE tonEladas dE Cana na safra dE 2009/2010

rio brilhantE aumEntou arrECadação Com instalação dE usinas

o setor de açúcar e álcool 
tem, cada vez mais, aumen-
tado no mercado sul-mato-
grossense. Prova disto é o 
número de interessados em 

instalar usinas e também o volume de cana 
processada no Estado. Para se ter idéia do 
sucesso, a safra anterior chegou a 14 milhões 
de toneladas, a atual deve chegar aos 18 
milhões e as projeções para a de 2009/2010 
são de aproximadamente 30 milhões.

Roberto Hollanda, presidente da as-
sociação dos Produtores de Bioenergia de 
mato Grosso do Sul (Biosul), explica que 
mesmo com um volume de chuvas elevado 
nos meses de março e abril do ano passado, o 
que atrapalhou um pouco a colheita, o setor 
sucroalcooleiro ainda conseguiu elevar em 
aproximadamente 4 milhões de toneladas 
de cana moída. “Hoje, podemos dizer que 
as usinas não param mais. de uma safra já 
entra na outra e isto é muito bom para a 
economia local”. Hollanda prevê que a safra 
2008/2009 renda 1 bilhão de litros de álcool 
e 600 mil toneladas de açúcar. os números 
exatos serão divulgados em coletiva para a 
imprensa nos próximos dias.

o açúcar sul-mato-grossense já está 

conquistando o mercado externo com uma 
exportação aproximada de 50 mil toneladas. 
Porém, o número é uma pequena mostra 
de uma venda ainda maior que pode chegar 
a 300 mil toneladas, em breve. “Estamos 
consolidando a vocação exportadora de 
açucar e álcool do mS”, diz Hollanda.

ESTUDO – a associação dos Produ-
tores de Bioenergia de mato Grosso do 
Sul (Biosul) está fazendo um estudo de 
logística observando canais de escoamento 
de produção, modais, rotas, preços, entre 
outros pontos para aumentar a represen-
tatividade do setor sucroalcooleiro no 
mercado externo. isto porque, em breve, o 
Estado vai ter muito produto para vender 
para o mercado nacional e internacional. 
Só neste ano já foram vendidos para fora 
do mS 700 mil litros de álcool.

Roberto Hollanda ressalta que na região 
Centro-Sul estão sendo implantados novos 
paradigmas em relação a produção de cana. 
uma das mudanças é que tradicionalmente 
a safra acontecia de abril até novembro. 
agora começa de um a dois meses antes e 
terminando mais tarde também. ou seja, 
as moendas praticamente não param. uma 
das explicações é de que novas usinas estão 

se implantando em meses diferentes.
CRISE – o setor de açúcar e álcool 

foi um dos que mais cresceu no período 
de recessão econômica mundial, inclu-
sive porque investidores em títulos estão 
preferindo apostar na bioenergia. isto tem 
atraído a atenção de investidores sucroal-
cooleiros para mato Grosso do Sul. Sem 
revelar nomes como tática e política da 
Biosul, Roberto Hollanda revela que há 

grupos americanos interessados em instalar 
usinas no mS. além disso, há muita oferta 
de terras, principalmente de pastagens 
degradadas. “Estamnos num período de 
crédito curto, mas o mundo não vai acabar 
com esta crise. Embora o setor demande 
muito capital (média de 400 a 500 milhões 
de reais para instalar uma unidade), vamos 
ter muito boas notícias”, diz.

Entidade que representa produtores de 
açúcar e etanol revela que há interessados 
estrangeiros em instalar novas usinas no 
Estado

Presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de MS, Roberto Hollanda

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Rio Brilhante, a 160 km de Campo 
Grande, registrou um crescimento 
econômico que muitas cidades 

brasileiras estão longe de conseguir. Se-
gundo o prefeito donato Lopes da Silva, a 
arrecadação com imposto Sobre Serviços 
(iSS) aumentou em 300%, fato creditado a 
instalação de usinas no município.

 a cidade tinha sua economia baseada 
na pecuária e agricultura, com o plantio de 
soja e milho. Com a chegada das usinas, 
muitas terras degradadas onde era criado 
gado foram adquiridas e passaram a ter 
valor comercial, já que para implantar uma 
unidade sucroalcooleira é uma média de 
R$ 500 milhões.

 atualmente três usinas estão em ope-
ração em Rio Brilhante (Eldorado, Lowis 
dreyfus (LdC) e Passatempo), o que se-

gundo donato Lopes trouxe um progresso 
econômico que boa parte foi destinada para 
o social e lazer dos moradores. um dos 
investimentos foi a reconstrução da Praça 
drº Boaventura, entregue a população em 
dezembro de 2008. “antes parecia um depó-
sito de desocupados e a partir di momento 
que conseguimos recursos próprios fizemos 
esta obra que aos finais de semana recebe 
uma média de mil pessoas”, comemora.

 Sobre o crescimento populacional, o 
prefeito revela que aproximadamente cinco 
mil pessoas se mudaram para a cidade de-
pois que as usinas começaram a se instalar, 
inclusive já no momento de construção 
das unidades e plantio da cana. “Hoje, só 
não trabalha quem não quer. as mulheres 
ganharam oportunidades e tem até empresa 
que preferem qualificá-las para trabalhos 

que antes só os homens desempenhavam 
como é o caso de maquinários”.

 ENERGIA – Rio Brilhante já é um 
dos municípios onde o bagaço da cana é 

utilizado para produzir energia elétrica. 
a LdC, por exemplo, se auto-sustenta em 
energia e o excedente está vendendo para 
a Enersul.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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a estiagem prolongada na re-
gião sul do mato Grosso do 
Sul pode trazer um prejuízo 
de aproximadamente 40% da 
colheita do milho safrinha. 

nas lavouras de soja as perdas podem chegar  
até 50%, conforme Lucio damalia, vice-
presidente do Sindicato de dourados.

o efeito veranico, ou seja, os dias que 
não tem chuvas, o recorde de escassez de 
água no mês de abril foi de 14 dias conse-

colheu 50 sacas por hectare, a meta para esse 
ano era 80 sacas, mas ele deixa claro, que 
se não chover até o fim do mês de abril, a 
perda na produção do milho safrinha pode 
ser de 50 a 60% em sua propriedade. 

de acordo com Pedro Pinto Lima, outro 
produtor de milho safrinha na região, a 
estiagem também está prejudicando a pro-
dução. atualmente ele planta 550 hectares 
da cultura e na última safra colheu 70 sacas 
por hectares. a previsão para esse ano era 
que a produção rendesse de 80 a 90 sacas, 
mas ele afirma que se não chover nos pró-
ximo cinco dias, a produção pode cair para 
a mesma quantidade da safra anterior.

na região da Grande dourados, preci-
samente no municio de Caarapó, o efeito 
da estiagem vem prejudicando diversas cul-
turas, umas das mais prejudicada também 
é o milho safrinha. Segundo o Secretário 
administrativo do Sindicato Rural do mu-
nicípio, odilson Bandeira, a estiagem que 
afeta a produção de grãos da região já está 
próxima de chegar a um mês.

de acordo com o Técnico agrícola que 
também é responsável pela comissão de 
agricultura do Sindicato Rural de Caarapó, 
João Waldir Bacher, a Comissão de agri-
cultura da entidade ainda não fez nenhuma 
avaliação técnica para saber a porcentagem 
em relação aos prejuízos na produção de 
milho safrinha e as culturas como o feijão 
e o milho são as mais prejudicadas. 

EstiagEm PodE ProvoCar PErdas
dE até 40% do milho safrinha

cutivos. na região da Grande dourados 
não chove a 26 dias . damalia acredita que 
o milho safrinha pode ser uma das culturas 
mais prejudicadas, porque é um dos grãos 
que necessita de uma quantidade maior 
de água. além da estiagem, outros fatores 
também podem prejudicar a produção, 
como a questão do solo que pode variar 
de região para região, e adubações livres 
de matérias orgânicas.

Segundo o Coordenador municipal da 

defesa Civil de dourados, João Vicente 
Chencarek, a entidade já decretou situa-
ção de emergência nas áreas produtoras 
de milho safrinha do município. Segun-
do Chencarek, há 25 dias não chove na 
região e para os próximos 10 dias não 
existe previsão de chuvas. Ele explica 
que se nesses 10 dias não chover - já 
que a colheita do milho safrinha está 
para ser feita na primeira quinzena de 
maio - as perdas na produção podem 
chegar por volta dos 40%. Segundo ele, 
o milho nasceu, porém a estiagem pre-
judicou seu desenvolvimento. “Se não 
chover nos próximos 10 dias, teremos 
que prorrogar por mais 90 dias a situação 
de emergência, se não as perdas serão 
significativas”, explica.

de acordo com Lucio damalia, um dos 
problemas que afetou a produção do milho 
safrinha no ano de 2008 foi a geada, mas 
nesse ano a estiagem já castiga diversos 
pontos de plantio da Grande dourados 
que, inclusive, já registraram perdas sig-
nificativas. a esperança é que chova nos 
próximos oito dias.

Para o produtor de milho safrinha do 
município de dourados, Cezar dierings, 
ainda não há previsão específica de perda 
na produção da cultura em sua propriedade, 
mas já calcula pelo tempo que não chove 
que a perda da plantação pode ser de apro-
ximadamente 15%. na última safra dierings 

Produtores acreditam que se chover 
nos próximos dez dias ainda é possível 
amenizar prejuízos

Lavouras de milho na região da Grande Dourados estão sofrendo com estiagem

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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famasul Cobra garantias Com 
CrEdorEs do indEPEndênCia 
A unidade pediu 
recuperação judicial em 
fevereiro deste ano

Presidente da Famasul, Ademar da Silva Júnior

a Federação da agricultura e 
Pecuária de mato Grosso do 
Sul – Famasul reuniu quase 
200 pecuaristas lesados pelo 
Frigorífico independência 

para discutir ações no momento de incer-
teza do recebimento. o presidente da ins-
tituição, ademar Silva Junior (foto), pediu 
que o gado seja negociado à vista para evitar 
possíveis calotes de outros compradores. 
a conversa pode indicar uma mudança na 
forma de comercialização da carne, sem 
garantias aos pecuaristas. 

a reunião é mais um esforço da insti-
tuição para reunir os produtores credores 
do independência e ter mais poder de 

negociação no processo de recuperação 
judicial solicitado pela empresa em feverei-
ro. a juíza encarregada ainda não acatou o 
pedido, mas a decisão é dada como certa 
devido à necessidade de manter os postos 
de trabalho, também uma preocupação da 
Famasul que entende que a cadeia da carne 
depende tanto do pecuarista, quanto do 
trabalhador. 

“não é uma queda de braço, queremos 
ajudar nesta recuperação judicial e garantir 
o direito de recebimento dos pecuaristas. 
Sem eles, não há matéria-prima para con-
tinuar funcionando e gerando empregos”, 
garantiu Silva Junior.

dados do Centro de Estudos avançados 
em Economia aplicada –CEPEa apresen-
tados na reunião mostram a instabilidade 
do frigorífico. no último trimestre de 2008, 
mais de 86% do capital da empresa estava 
na mão de terceiros.

desde o final de março, o independência 
fechou 13 unidades, incluindo um centro 

de distribuição, e anunciou a demissão de 
aproximadamente seis mil funcionários, 
praticamente a metade de seu quadro total 
de empregados antes da crise. no último 
dia 5 de abril, no entanto, informou que 
iria retomar as atividades na unidade de 
Janaúba (mG), com recontratação de 300 
empregados. no dia 20 de abril, o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores na indús-
tria de alimentação de nova andradina, 
antônio Sérgio dos Santos, informou que 
o independência retomaria as atividades 
no município.

o débito do independência com pe-
cuaristas sul-mato-grossenses é de apro-
ximadamente R$ 50 milhões, cerca de 8% 
da dívida total da empresa. Produtores 
como Werner Busse, de anastácio, que 
sempre confiaram no frigorífico, não viram 
o dinheiro cair na conta em pagamento ao 
gado vendido. “Esperei os R$ 83 mil que 
me devem por alguns dias e nada. Fiquei 
sabendo que eles já estavam demitindo 

quando fui conversar com o representante 
da empresa que me garantiu que a unidade 
seria reativada. ainda estou esperando o 
pagamento”, conta Busse.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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os bovinos e bubalinos, até 24 me-
ses, da região do planalto devem 
receber doses da vacina contra a 

febre aftosa entre os dias 1º de maio a 31 
de maio. o alerta é da agência Estadual de 
Vigilância animal e Vegetal (iagro). 

    o diretor-presidente da iagro, Roberto 
Bacha, ressalta que os pecuaristas precisam 
comunicar a vacinação em até 15 dias após 
a aplicação. além disso, esta etapa tem que 
vacinar o gado de 24 meses na totalidade.

    Segundo Roberto Bacha, devem ser 
vacinadas aproximadamente 11 milhões 
de cabeças, de um total de 22 milhões de 
bovinos no Estado. ou seja, 50% de todo 
o rebanho.

    ZAV – a vacinação na zona de alta 
Vigilância vai até o dia 30 de abril, com 
data aberta até 15 de maio, caso os técni-
cos da iagro não consigam realizar todo o 

vaCinação no Planalto ComEça dia 1ºsEbraE fará CirCuito dE PalEstras 
sobrE soluçõEs Para a CrisE

definir a diferença do urbano 
e do rural vai muito além dos 
conceitos que constam nos 
dicionários. a importância 
de um para o outro é o que 

faz a diferença, quando analisada toda uma 
cadeia econômica que movimenta desde 
cidadezinhas às metrópoles e de sitiocas 
às grandes propriedades. É aí que entre 
o agrosetor: segmento responsável por 
aproximadamente 33% do Produto interno 
Bruto (PiB) brasileiro.

os números ofertados pelo agrosetor 
são quase inimagináveis pela massa popu-
lacional, uma vez que o mesmo representa 
42% das exportações e 37% dos empregos 
brasileiros, segundo levantamento do 
ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (mapa). Com a força de 
representar 1/3 de tudo o que é produzido 
pelo País, o setor, na maioria das vezes, 
passa desapercebido. Quantas pessoas já se 
colocaram à frente de sua mesa para fazer as 
refeições e pararam para pensar, pelo menos 
uma vez na vida, de onde veio o café, o leite, 
o queijo, o arroz, feijão, o tecido da toalha de 

mesa, o açúcar o trigo que se transformou 
em biscoitos ou pães?

uma resposta praticamente provável pra 
o questionamento acima é: quase ninguém. 
Por isso, a equipe do Jornal agroin fez uma 
enquete em pontos variados de Campo 
Grande. a pergunta foi “qual a importância 
do agrosetor no seu dia? apesar de mato 
Grosso do Sul ser um estado voltado para 
o agronegócio, as pessoas que moram na 
Capital não souberam responder sobre a 
importância e a influência do homem do 
campo em suas vidas. 

o resultado da enquete revelou que a 
maioria das pessoas (63%) desconhece a 
relação, a importância ou simplesmente 
não reconhecem os trabalhadores do campo 
como homens que produzem a matéria 
prima dos alimentos, das roupas, enfim, 
das necessidades básicas das pessoas que 
vivem na zona urbana. 

os trabalhadores/proprietários rurais 
são responsáveis e essenciais para a sobre-
vivência de humanos e também animais, 
pois são eles que produzem os alimentos 
vendidos nos pontos comerciais e para sua 
subsistência.

infelizmente, a lembrança vem quando 
acontecem, por exemplo, greves de camin-
honeiros, estes que são responsáveis por 
transportar os alimentos, entre outros itens. 
Só para se ter idéia, Campo Grande, embora 
tenha inúmeras pequenas propriedades no 
perímetro urbano e boas terras para cultivo, 

ainda compra 80% de toda sua demanda 
por hortigranjeiros. a maioria das frutas, 
legumes e verduras são compradas em São 
Paulo e na região sul do País e trazidos para 
a Central de abastecimento de mato Grosso 
do Sul (Ceasa), onde é revendida. ou seja, 
se o transporte parar haverá alta nos preços 
por escassez de produtos.

Tomando como exemplo a criação de 
cavalos no Brasil. Esta é uma atividade que 
não requer diretamente muitas pessoas 
trabalhando, mas pegando toda sua cadeia 

EnquEtE: mais dE 60% dEsConhECEm 
imPortânCia do agrosEtor

Trabalhadores e proprietários rurais são responsáveis e essenciais para a sobrevivência humana

(indústria de sal, rações, selaria, tratado-
res, medicamentos, genética, transporte, 
domadores, entre outros), a atividade gera 
por ano mais de 15 milhões de empregos, 
segundo um estudo do mapa.

EM TEMPO - agronegócio ou agri-
business, significa o conjunto das empre-
sas produtoras de insumos, propriedades 
rurais, indústrias de processamento, 
distribuição e comércio nacional e interna-
cional de produtos agropecuários in natura 
ou processados.

trabalho. na zaV a vacinação é feita com 
agulha oficial, ou seja, por representantes 
da agência e ainda vacina fornecida pelo 
governo.

Foto: ReproduçãoInfelizmente, lembrança 
da maioria vem quando 
acontecem problemas 
de abastecimento, por 
exemplo

no dia 29 de abril, acontece o Circuito 
de Palestras de Gratuitas Sebrae 
– Crie Soluções. o evento terá 

transmissão ao vivo pela internet e faz parte 
das ações do programa Crie mS, que tem a 
parceria do governo do Estado, e oferece 
informações qualificadas para que micro e 
pequenas empresas evitem a paralisação ou 
perdas de atividade empresarial.

Wellington Vidaurre, gestor do pro-
grama, explica que o Sebrae está atento a 
essa nova dinâmica da Ead (Educação a 
distância) para disseminar o conhecimento. 
“a parceria com o Portal Educação amplia 
o atendimento e ultrapassa fronteiras com 
o auxílio da internet, atingindo um número 
maior de pessoas”, relata.

FUNCIONAMENTO  - antes de assistir 

ao circuito, o interessado deverá preencher um 
cadastro simples no site www.portaleducacao.
com.br, atestando nome, endereço, além de ca-
dastrar um e-mail e uma senha. Este cadastro é 
importante para, posteriormente, o participante 
imprimir sua declaração digital de participação. 
Para assistir a palestra no horário que foi estipu-
lado, o interessado deve acessar o site.

Foto: Reprodução

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 11

Connan mostra sua força dE 
rEsultados Em avaliação téCniCa

Promovido pelo pecuarista Hi-
gino Hernandes neto, Fazenda 
Três muchachas com sede no 
município de Camapuã, o cir-
cuito de avaliação foi proposto 

com objetivo de identificar empresas e 
produtos que possibilitem ganho de peso, 
acabamento e qualidade de carcaça em 
bezerros meio sangue nelore/Pardo Suíço 
Corte em curto período e custo benef ício 
satisfatório.

a idéia surgiu quando o pecuarista 
recebeu visita de empresários espanhóis 
que vieram ao Brasil em outubro de 2008 
conhecer o Programa novilho Precoce do 
qual Higino faz parte. “Esses empresários 
viram imagens de abates dos meus animais 
e ficaram curiosos para conhecer meu sis-
tema de produção. dessa visita nasceram 
os negócios com o grupo”, diz satisfeito o 
pecuarista.

a Connan – Companhia de nacional 
de nutrição animal (antiga manah) – que 
tem sede em Boituva/SP aceitou o desafio 
suplementando os animais (machos e fême-
as) com a Ração Connan 22 por 161 dias, 
iniciado em 14 de novembro do ano passado. 
a empresa desde 2007 já fornece toda a linha 
de suplementos, minerais, proteinados e 
rações para o pecuarista em todas as suas 
propriedades, quatro no total.

a avaliação dos ganhos de peso pro-
porcionados pelo produto da Connan 

revelou números impressionantes diante 
do proposto pelo produtor, que é o de 
melhorar os índices zootécnicos a baixo 
custo, sem mudar seu sistema de manejo 
e produção.

Edmar Conceição de Freitas, médico Vete-
rinário Phd, Gerente de assessoria Técnica da 
Connan, que conduziu os trabalhos de medi-
ção, ressalta que os objetivos foram plenamente 
atingidos. “nos machos o objetivo era chegar a 
300 kg, conseguimos 321,2 kg, ou seja, 7,06% 
acima. Já nas fêmeas eram 270 kg, alcançamos 

273,3 kg, 1,22% acima. Com ganhos médios 
diários de 1, 216 kg para os machos e 1, 040 kg 
para as fêmeas. isso quer dizer que alcançamos 
77% a mais de peso por bezerro desmamado”, 
afirma Freitas numa comparação de desmama 
normal de 180 kg. 

SERViço
informações sobre a Connan no mato 

Grosso do Sul com o zootecnista Clove-
nilson Cano pelos fones (67) 9906-6140 

ou (15) 8129.7915, e-mail 
clovenilson.perissato@connan.com.br

A empresa, que está 
posicionada entre as 
oito maiores do mercado 
nacional de nutrição, 
comprovou eficiência de 
seus produtos em verificação 
no “Dia de Campo”, que 
aconteceu sábado, 25 de 
abril, em Camapuã. 

Higino Hernandes Neto e a filha Ana Verena observam resultados apresentados pela dr.ª Ana Elisa Bardi da Designer Genes Technologies

Foto: Paulo Klaizer / Agroimagebank.com

Em sua história empresarial, a Companhia de Nacio-
nal de Nutrição Animal resulta da Manah, que pertenceu 
a Família Penteado Cardoso (Nelore Lemgruber), vendida 
em 2000 para a Bunge e depois retornou aos antigos 
proprietários (somente a divisão de nutrição animal) 
onde recebeu o atual nome Connan.

A empresa é detentora mundial da tecnologia Polinu-
triente Aglomerado, um granulado com macros e micros 
nutrientes que evita o desperdício pela ação do vento nos 
cochos, que no Brasil chega a 14% de perda em média 
dependendo da época do ano. Além de ser mais homo-
gêneo, o produto não empedra e não irrita a mucosa dos 
animais. Mais informações www.connan.com.br

A Connan produz e comercializa suple-
mentos minerais na forma de aglomerado 
(microgranulado) para todas as fases e 
categorias de bovinos, ovinos, caprinos 
e equinos. A empresa está presente em 
todo o Brasil com 263 representantes e 23 
técnicos entre veterinários, agrônomos e 
zootecnistas, na maioria mestres e doutores 
em nutrição e reprodução animal.

Sua linha é composta por mais de 40 
produtos da linha branca, proteinados, 
energéticos, rações e núcleos para semi e 
confinamento.

Para o zootecnista, 
mestre em produção ani-

mal, Clovenilson Cano, 
supervisor técnico co-

mercial da Connan/MS, 
os índices alcançados na 

Fazenda Três Mucha-
chas são um exemplo de 
que o conjunto: genética, 

manejo e nutrição podem 
proporcionar grande via-

bilidade econômica.
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dia dE CamPo mostra Como aumEntar 
EfiCiênCia na Produção PECuária

Considerada modelo de gestão 
pecuária pela aplicação do 
Programa de Boas Práticas 
agropecuárias (BPa), a Fa-
zenda Prata de Lei, da marca 

Jd, foi escolhida, através da cooperação 
técnica entre a dow agroSciences e a rede 
de lojas Viacampus, para sediar o dia de 
campo que abordou temas sobre a eficiência 
na produção pecuária. 

Entre os palestrantes convidados es-
teve o pesquisar e professor da Faculdade 
de zootecnia de uberaba/mG (Fazu), 
adilson de Paula aguiar, considerado um 
dos maiores conhecedores de pastagens do 
Brasil na atualidade.

na sua visão, a grande maioria dos pro-
dutores desconhece que a adoção de simples 
sistemas de manejo nas pastagens pode 
aumentar em muito o ganho na atividade 
que é considerada de baixa renda.

um dos pontos abordados foi o controle 
de pragas e de plantas invasoras que são en-
traves no aumento da produção de carne por 
hectare devido ao fato de baixarem os níveis 
de produção de forragem (conseqüente-
mente reduz a taxa de lotação) principal 
insumo na dieta dos bovinos de corte.

“a degradação de pastagens no Brasil é 
muito alta, o produtor precisa lançar mão 
das informações e tecnologias que estão 
ao seu alcance. o conhecimento pode 
transformar a atual situação econômica do 
produtor, ele pode ser eficiente, o negócio 
rural pode ser viável sim, mas é necessário 
conhecimento”, ressalta.

Roberto Risolia, Engenheiro agrônomo 
e representante da empresa dow agroS-
ciences, uma das promotoras do evento, diz 
que o pecuarista precisa estar atento para 
melhorar a qualidade do pasto e se livrar das 
ervas daninhas e pragas. “os problemas com 
pragas e ervas daninhas atingem qualquer 
tipo de pastagem. Quando a pastagem é 
atingida acarreta queda na capacidade de 

suporte e desvalorização da propriedade. 
isso pode ser evitado se o produtor adotar 
alguns critérios de controle com produtos 
que nossa empresa, a dow, oferece”, diz 
Risolia.

o dia de campo, que reuniu cerca de 
80 produtores, técnicos e profissionais de 
vendas do agro-setor, trouxe ainda outros 
pesquisadores que abordaram temas como 
melhoramento genético (médico Veteri-
nário José augusto Foletto) e correção de 
aprumos através do casqueamento (dr. 
Carlos akira).

um dos pontos altos do acontecimento 
foi a demonstração da aplicação de herbici-
das via aérea. um avião agrícola fez vôos e 
simulou o lançamento do herbicida Jaguar 

sobre uma área de pastagens previamente 
preparada.

o gerente de vendas da filial da Via-
campus em Campo Grande, João Horácio 
Ferrari, salienta que o evento foi altamente 
produtivo e respondeu acima da expecta-
tiva. “Ficamos satisfeitos com o número 
de pessoas que compareceu. não houve 
nenhum contra-tempo, ouvimos muitos 
elogios, isso é gratificante e nos incentiva 
a promover outros dias como este. Ressalto 
também o esmero que é a Fazenda Prata de 
Lei, somos gratos ao dr. Sérgio Prandini”,  
finaliza João Horácio.  

no site www.agroin.com.br é possível 
encontrar mais informações, em vídeo, 
sobre o evento, acesse.

Realizado pela 
Dow AgroSciences, 
Viacampus e a Marca 
JD, o evento aconteceu 
na Fazenda Prata de 
Lei, no último dia 24 de 
abril, e reuniu cerca de 
80 interessados

Paulo Sérgio Prandini, Marca JD João Horácio Ferrari, da Via Campus Roberto Risolia, da Dow AgroSciences

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Exposição vai até o dia 3 de maio 
promovendo integração em o meio 
rural e urbano. Destaque para leilões e 
atrações culturais

a Exposição agropecuária de navi-
raí, Exponavi 2009, foi cancelada 
por falta de entendimento entre a 

prefeitura municipal e o Sindicato Rural do 
município. outro motivo apontado é a crise 
econômica que tem afetado o agrosetor. o 
evento aconteceria entre os dias 30 de abril 
a 10 de maio, no Parque de Exposições.

Segundo o presidente do sindicato rural, 
Luiz miguel Vieiro, a prefeitura é quem tem 
o controle do parque de exposição onde 
acontece a Exponavi e por um determinado 
tempo passou o comodato do local para o 
sindicato; este que promovia a feira. no ano 
passado a administração municipal resolveu 
retomar o domínio do local e promoveu o 
evento. na sequência veio o período elei-
toral e não foi mais discutido se o poder 
público continuaria promovendo a festa.

Luiz miguel diz que há 40 dias foi procu-
rado pelo prefeito zelmo de Brida, quando 
foi feita a proposta de o sindicato retomar a 
responsabilidade de organizar e promover a 
Exponavi; o que não foi aceito. “Ficou muito 
pra cima da hora para fazer um evento deste 
tamanho”, justifica o sindicalista.

na verdade, o sindicato no ano pas-
sado não ficou fora da organização do 
evento. Segundo Luiz miguel, a entidade 
foi responsável pela parte de bovinos da 
Exponavi e a prefeitura com o restante da 
programação.

outro motivo apontado por Luiz miguel 
foi a crise econômica mundial que, segundo 
ele, afetou consideravelmente o agrosetor 
na cidade. “Com esta crise os frigoríficos 
diminuíram os abates e as vendas no setor 
diminuíram. inclusive, tenho uma loja 
agropecuária e senti que meus clientes, que 
são também expositores na Exponavi, não 
demonstraram entusiasmo na feira para 
este ano. Estamos esperando uma reação 
do mercado para pensar na edição do ano 
que vem”, explica.

a economia do município de naviraí é 
baseada na produção de carne e agricultura, 
além do setor sucroalcooleiro. 

ExPosição dE 
naviraí foi 
CanCElada

no próximo dia 29, às 19h, o 
Sindicato Rural Patronal de 
Coxim inicia as atividades 
da 15º Expoxim, que é uma 
das maiores exposições 

agropecuárias da região norte do Estado. 
a festa, que vai até o dia 3 de maio, se re-
sume na integração do homem do campo 
com o homem da cidade, já tem vários 
expositores confirmados além de shows, 
rodeios, leilões, palestras e vastas barracas 
gastronômicas.

a expectativa, segundo o presidente 
do Sindicato, aristóteles Ferreira Júnior, 
é que aproximadamente 25 mil pessoas 
compareçam aos cinco dias do evento que 
além de promover dias de festa, movimenta 

a economia da classe produtora.
de acordo com a programação, no 

dia 1º de maio acontecem as seguintes 
palestras: desempenho de híbridos de 
milho, Resultado de variedades de soja e 
eficiência de fungicidas e inseticidas no 
controle de doenças e pragas da soja. Já no  
dia 2 acontece a palestra de demonstração 
técnica do uso da cana de açúcar e man-
dioca na suplementação de bovinos (leite) 
no período da seca.

a parte da animação vai ficar por conta 
das duplas: Vitor e Vinícius, Breno Reis e 
marco Viola, Kid e Kenner, João Lucas e 
Walter Filho e João Carreiro e Capataz. 
o evento conta com o apoio da Prefeitura 
municipal, do Senar, da Famasul, do Banco 

ExPoxim ComEça dia 29 Com
oPortunidadEs dE nEgóCios

a agrishow, Feira internacional de 
Tecnologia agrícola em ação, co-
meça no dia 27 de abril  e vai até 2 

de maio, na cidade de Ribeirão Preto / SP. 
a organização do evento está entusiasmada 
com o ritmo de fechamentos de contratos 
de compra e ampliação de espaço pelos 
expositores da 16ª edição da maior feira de 
agronegócio da américa Latina.

a estimativa de negócios da agrishow 
2009 é chegar a R$ 870 milhões. neste ano, 
a área de exposição foi projetada para se 

sExta Edição da fEira da CaChaça ComEça dia 5
a Feira internacional da Cachaça está 

em sua 6º edição. mais representati-
vo do que nunca, o evento acontece 

na cidade de São Paulo entre os dias 5 a 7 de 
maio, na Transamérica Expo Center.

a cada edição do maior evento do 
segmento da cachaça e o único focado na 
geração de negócios ganha força, tornando-
se mais eficiente para seus expositores. 
Segundo os organizadores do evento não é 
mais novidade ver os destilados brasileiros 
em locais sofisticados e na presença de 

pessoas que sabem apreciá-lo.
o Brasil Cachaça conta a cada ano com 

empresas que vislumbram a evolução do 
mercado, os requisitos que deverão ter 
para permanecerem nele e as que buscam 
visibilidade junto ao público alvo para um 
crescimento efetivo. 

o perfil dos expositores que participam 
da 6º Feira internacional da Cachaça, são 
os produtores de cachaça, produtores de 
máquinas e equipamentos para a produ-
ção da cachaça, empresas prestadoras de 

tornar maior que a edição anterior. ao todo 
serão 145 mil metros quadrados compor-
tando cerca de 720 empresas e instituições, 
que deverão apresentar em torno de 2 mil 
produtos de tecnologia de ponta. durante 
o evento, serão promovidos diversos cafés 
matinais com os maiores produtores de 
cana, café, açúcar, grãos e agropecuária, 
visando potencializar negócios com os 
expositores da feira.

Segundo a organização do evento, to-
dos os segmentos do agronegócio estarão 

agrishow PromEtE batEr rECordE Em nEgóCios

do Brasil, do Sebrae, da Sanesul, da Triân-
gulo, da cooperativa Camda, da Fundação 
mS e da agraer. 

representados na feira, como tratores, co-
lheitadeiras, implementos agrícolas, cami-
nhões e implementos rodoviários, pick-ups, 
autopeças, insumos (fertilizantes, adubos, 
sementes, defensivos agrícolas), silagem, 
bancos e outros, além de instituições como 
ministério da agricultura e Pecuária, Se-
cretaria da agricultura e abastecimento do 
Estado de São Paulo, Prefeitura municipal 
de Ribeirão Preto, Faesp, Embrapa, iaC, 
apex, universidades, Embaixadas, Câmaras 
de Comércio, entre outras.

serviços para o segmento de cachaças, 
empresas e entidades ligadas à promoção 
e desenvolvimento da cachaça e órgãos 
ligados à gastronomia e ao turismo das 
regiões produtoras de cachaça.

o dia 5 de maio será exclusivo para 
visitação profissional, das 14h às 19h00, 
no dia 6 o evento será disponível somente 
para profissionais e no último dia da Feira 
internacional da Cachaça o evento contará 
com as participações de profissionais e 
consumidores finais, a partir das 19h.

Presidente do Sindicato Rural, Aristóteles Ferreira

Fotos: Arquivo

Fotos: Reprodução
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viagEm inaugural do Pantanal 
ExPrEss Está PrEvista Para o dia 8

o dia 8 de maio, data prevista 
para a viagem inaugural do 
Trem do Pantanal (Pan-
tanal Express), pode se 
transformar em um marco 

histórico para o setor turístico de mato 
Grosso do Sul. o atrativo pretende levar 
visitantes para conhecer cidades pantanei-
ras com a oportunidade de apreciação das 
belezas já no decorrer da viagem.

o Pantanal Express, nome oficial do 
trem, tem capacidade para aproximada-
mente 400 passageiros e é composto por 
oito vagões que são divididos em categorias 
econômica, turística, executiva, restaurante 
e bagageiro.

o trem terá duas fases de viagens, sendo 
que o primeiro percurso será entre Campo 
Grande e miranda, passando pelo municí-
pio de aquidauna. o trecho é de 220 qui-
lômetros e o percurso será realizado numa 
velocidade de 30 quilômetros por hora com 
duração de aproximadamente sete horas. a 
segunda fase prevê um trecho de passeio 
até Corumbá, mas este roteiro está previsto 
somente para o ano de 2010.

Segundo o Secretário Estadual de 
obras, Edson Girotto, os investimentos 
em revitalização das cinco estações devem 

chegar a R$ 1,6 milhão. a primeira a receber 
investimentos foi a estação de indubrasil, 
nesse mesmo local o pátio central recebeu 
pavimentação e uma avenida de pista dupla 
está em construção ligando-a a mesma na 
BR-262. além da Estação indubrasil, mais 
quatro estações vão integrar o percurso do 
trem e serão revitalizadas: a de Piraputanga, 
Taunay, miranda e aquidauana.

Em setembro do ano passado o Jor-
nal agroin entrevistou a presidente da 
Fundtur (Fundação de Cultura de mato 
Grosso do Sul) e do Fornatur (Fórum 
nacional dos Secretários e dirigentes 
Estaduais de Turismo) nilde Brum. Ela já 
havia antecipado que o trem começaria 
a circular no mês de maio deste ano. na 
oportunidade ela afirmara que “além do 
ganho para o Estado, o trem está sendo 
muito esperado, transcendendo o sonho 
sul-mato-grossense”.

ROTEIRO - Todos os sábados às 7h30 
o Trem do Pantanal sai da estação do dis-
trito de indubrasil e vai até o município de 
miranda, com chegada prevista para as18h. 
na viagem, os passageiros conhecerão as es-
tações de Piraputanga (11h30), aquidauana 
(12h30) – onde almoçam e saem rumo para 
a cidade de miranda às 15 horas. 

a volta será todos os domingos às 8h30, 
quando sai de miranda e chega em aqui-
dauana às 11h30 [deixa a cidade às 14h]; 
chega em Piraputanga às 15h e a chegada 
em Campo Grande na estação indubrasil 
é prevista para às 19h15. 

HISTÓRIA - o turismo ecológico re-
presenta uma importante fonte de receita 
para o Estado. a proposta da volta do Trem 
do Pantanal a região pantaneira é que mais 
visitantes do resto do país e do mundo inte-
ressados por natureza, possam conhecer a 
beleza que só a região proporciona.

a linha ferroviária foi o ponto de partida 
de progresso para o desenvolvimento da 
região sul do mato Grosso nas primeiras 
décadas do século XX, com essa implan-
tação o intercâmbio com as outras cidades 
brasileiras ficaram mais fáceis.

Com a chegada dos trilhos a circulação 

de pessoas e mercadorias ficaram mais 
intensas e com isso o desenvolvimento se 
tornava mais próximo da região. ao longo 
da construção da ferrovia duas forças de 
trabalho foram essenciais: uma iniciada em 
Bauru/SP e outra em Corumbá/mS  com 
um  grande número de trabalhadores, onde 
muitos acabaram residindo nas cidades.

muitos desses trabalhadores foram 
japoneses, que fora de seu país de origem 
formaram a maior colônia migratória no 
Brasil, os nikkei como atualmente são co-
nhecidos, tiveram parcelas significativas na 
construção da ferrovia dando um grande 
passo para a colonização do sul do mato 
Grosso. o grupo de japoneses que chega 
com os trilhos são oriundos, na maioria, 
da ilha de oknawa, ao sul do Japão, con-
tribuindo para que obra fosse concluída 
em 1914.

O Trem do Pantanal vai ter duas fases de viagem, 
sendo que a primeira será entre Campo Grande e 
Miranda

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com
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ProjEto quEr inCEntivo finanCEiro Para
ProPriEtário ConsErvador dE água
Idéia é que 
produtores também 
se comprometam a 
colaborar

Baseando-se em uma ini-
ciativa do município de Ex-
trema/mG, a associação de 
Recuperação Conservação 
e Preservação da Bacia do 

Rio Guariroba está buscando apoio im-
plantar em Campo Grande o programa 
“os Produtores das águas – Gestão, 
Geração e armazenamento nas Pro-
priedades Rurais, na área de preservação 
ambiental do referido rio.

Segundo o presidente da associação, 
Wardes Lemos, o programa defende a 
compensação financeira aos produtores 
pela realização de práticas conserva-
cionais, com incentivo à preservação 
ambiental e, principalmente, a gestão 
da produção, armazenamento, melhoria 
na qualidade e quantidade dos recursos 
hídricos da Bacia do Guariroba.

Wardes explica que pelo projeto, 
os produtores que tem propriedades 
que utilizam água do Guariroba devem 
se comprometer em colaborar dando 
livre acesso à equipe responsável pelas 
fiscalização. Ele tem levado o projeto 

para entidades governamentais e iniciati-
vas privadas em busca de apoio político e 
financeiro para colocar o projeto em prática, 
uma vez que será necessária uma equipe 
para observar os pontos ambientais, de 
engenharia e jurídica.

LÁ DEU CERTO - no município minei-
ro de Extrema a lei determina o pagamento 
aos proprietários rurais de certa quantia em 
dinheiro para que preservem  a água que 
nasce na própria  propriedade, esta lei está 
no orçamento da prefeitura  e é conhecida 
como o projeto “Conservador de Água”.

as nascentes próximas as cabeceiras 

dos rios, a prefeitura de Extrema fecha uma 
área de pontos que devem ser preservados. 
diversos produtores rurais que por muito 
tempo fizeram a limpeza da propriedade  o 
que eles dizia terreno sujo, mais conhecido 
como a mata nativa da região. Essa área 
por muitos anos foi derrubada,  e agora na 
contramão do que sempre eram incenti-
vados a fazer, a prefeitura  implantou esse 
programa de preservação as nascentes com 
o pagamento  mensal ao produtor rural pela 
prestação de serviços ambientais.

GUARIROBA - o rio Guariroba está 
a aproximadamente 30 quilômetros de 

Campo Grande e é o rio que fornece 54% 
da água consumida no município. mas o 
leito está sendo destruído por conta do 
assoreamento e também por falta da mata 
ciliar, o que prejudica a produtividade e 
a qualidade da água.

algumas cidades do Brasil já adot-
aram projetos de preservação para as 
nascentes de rios, e muitas dessas, por 
atitudes conscientes já estão colhendo 
bons resultados. Para o ambientalista 
do ECoa (Ecologia e ação), Eduardo 
Romero, é  importante o estimulo finan-
ceiro por parte do poder público para  
preservar nascentes de rios, mas ele deixa 
claro,  que toda sociedade tem que ter 
responsabilidades quanto a preservação 
e, esse projeto não pode ficar somente 
no papel. “o estimulo financeiro é muito 
importante, mas os que residem próximo 
há áreas ambientais tem que arcar com 
as responsabilidades e, o poder público 
tem que fazer uma fiscalização intensa, 
lembrando que esses são problemas de 
toda a sociedade”, explica.

Segundo o ambientalista, no rio 
Guariroba, principal fornecedor de 
água em Campo Grande, corre sérios 
problemas, um desses se encontram nas 
nascente do rio que é o uso inadequado 
da região, que foi a plantação de eucalipto 
próximo a nascente. Ele acredita que não 
e só problema dos produtores rurais que 
moram próximo das cabeceiras ou no 
decorrer do rio, mas coletivo.

Presidente da Associação de Recuperação Conservação e Preservação da Bacia do Guariroba, Wardes Lemos

um mapa das propriedades rurais 
do país está sendo elaborado para 
medição e localização precisa das 

áreas particulares e públicas. a tecnologia 
via satélite contribui para o georreferencia-
mento que está previsto no decreto 4449/02 
e deve ser aplicado em todas as propriedades 
até 2011. Proprietários que não realizarem 
a medição dentro do período determinado, 
não poderão vender, unificar, subdividir ou 
retificar o imóvel. 

a medida tem como objetivo formatar 
um novo mapa das propriedade rurais do 
país. São utilizadas referências precisas e 
seguras para a nova medição. a descrição 
atual dos imóveis é vaga, na avaliação do 
diretor de registro de imóveis da associação 
dos notários e Registradores do Paraná, 
anoreg-PR, João Carlos Kloster.

Kloster adverte para o pequeno núme-
ro de pedidos até o momento no Estado. 
“nós temos que lembrar que o Paraná é 
constituído, em grande parte, de pequenas 
propriedades rurais”, explica. “o prazo para 
essas propriedades vence em 2011, isso quer 
dizer que o volume de proprietários que te-
rão que se adequar ao georreferenciamento 
é enorme e nós não sabemos se teremos 
engenheiros, topógrafos, equipamentos 
necessários ou se o próprio andamento do 
incra para a certificação, serão suficientes 
para atender a demanda se todos deixarem 
para a última hora”, conclui.

Em alguns casos o prazo já expirou, 
como em áreas superiores a 500 hectares, 
por exemplo, que deveriam ter passado por 
esse processo entre 2004 e 2008. 

Para fazer essa adequação, o proprie-
tário deve fazer a medição de acordo com 
a lei. os engenheiros e topógrafos que 

realizam o trabalho devem ser habilitados 
junto ao incra.

ProPriEdadEs dEvEm tEr gEorrEfErEnCiamEnto até 2011

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com

Fotos: Reprodução
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AR COMPRIMIDO
Compressor
Conexões
Engate Rápido
Filtros de Ar
Manômetro
Mangueira
Regulador
Registros
Válvulas
Revolver

Bomba Transf
Bico Automático
Filtro Combustível
Mola p/ Mangueira
Regua p/ Tanque
Tampão
Mangueira
Regador
Galpão 5/10/20 L.

ABASTECIMENTO
Aspirador
BBA Lava-Jato
BBA Lava-Auto
Elevador
Esguicho
Pulverizador
Shampoo Spray
Comando Óleo
Comando Ar

LAVAGEM
Almotólias
Bombas Manuais
Bomba Pneumática
Engrachadeira
Oleadeira
Funil
Coletor
Pingadeira
Mangueira
Revolver

LUBRIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES: Rua Paula Souza, 556 - Centro | São Paulo - SP Cep: 01.027-000 esq. Av. Estado
Fones: (11) 3326 4216  3326 4217  3326 4218  3315 8176 | www.acessormaq.com.br

Acoplamento
Correia
Corrente
Polias
Mancais
Rolamentos
Rodizios
Rolestes

TRANSMISSÃO

Acessormaq. Ferragens e Peças Ltda.

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

olunac ocials

A Capital do Bezerro de Qualidade, Camapuã está em ritmo frenético com a 31ª Expocam que começa 
dia 09 maio e vai até o dia 17. A exposição é também obrigatória para neloristas que disputam o 
ranking que tem Roberto Bavaresco na cabeceira seguido por José Carlos Bumlai e Paulo Antonio 
Serra da Cruz.

Osvaldo Piccinin, leia-se 
Agro Amazônia, fez linda 

e grandiosa festa na sexta 
feira, dia 24 de abril, para a 
inauguração da filial Campo 

Grande. Entre os convidados 
estava Paulo Herrmann que 
diretor da John Deere para 
a América do Sul. Fotos do 
evento estão na página da 
Agroin na internet, www.

agroin.com.br

Dourados está vestida para a 45ª Expoagro que acontece entre os dias 14 e 24 de maio. A feira que 
é oficial para ASCN é também obrigatória para o ranking. O presidente do Sindicato Rural, Marisvaldo 
Zeuli, está confiante nos resultados do evento que traz vasta agenda com oportunidades de negócios 
e entretenimentos.

Na contra mão da tão falada crise mundial vem a Herpan Nutrição Animal que ganha cada vez mais 
espaço no MS com sua linha de produtos. O competente William Queiroz é um dos responsáveis pelo 
crescimento da empresa que tem sede em Ribas do Rio Pardo.

Ficamos extremamente felizes com os mani-
festos recebidos pelo novo site da Agroin. A 
tecnologia aplicada de streaming mídia, com  
Flash Vídeo, agradou mesmo!  O Jornal, que 
agora é quinzenal, também tem sido muito 
elogiado e prestigiado. Este mês de maio, 
quando teremos uma série de exposições, 
vamos circular com edições especiais das 
Exposições de Dourados, Camapuã e Coxim. 
Oportunidade para divulgação e marketing de 
leilões e empresas do setor, mais informa-
ções no nosso telefone 67 3026-5636.

Recente o senador Walter Pereira, que é pre-
sidente da comissão de agricultura e pecuá-
ria do senado, passou por exames médicos. 
Felizmente foram os de rotina para garantir 
muito fôlego ano que vem quando ele dispu-
tará a reeleição ao senado, se a alta cúpula 
do PMDB acatar seu nome para o pleito.

Wilian Queiroz, Sérgio Aragão e Nelson Henriques

Tereza Cristina com os irmãos Luiz e Oswaldo Piccinin

Crhistiane, Marisvaldo, Minari da Big Star e Issao Iguma


