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o governo do Estado apresentou 
na semana passada um sistema de 
rastreabilidade bovina que pode se 
transformar em modelo mundial. a 
distribuição dos brincos vai ser igual 
a de vacinas,e para facilitar ainda mais 
e evitar os erros, o brincos serão em-
balados separadamente entre machos 
e fêmeas. Página 5.

Nesta edição, o jornal agroin traz 
entrevista com Celso de souza Mar-
tins. Ele fala sobre a importância do 
agricultor para o País e ainda critica 
a polarização de assuntos ligados ao 
agrosetor que transformam temas 
importantes em terra de bandidos e 
mocinhos. Página 3.

os bezerros de Camapuã e região, 
que já tem notório reconhecimento 
por sua qualidade, podem trazer mais 
uma conquista: o selo de identificador 
geográfico. o selo é concedido pelo 
o instituto Nacional da Propriedade 
industrial (iNPi) e pode significar uma 
divulgação internacional do produto. 
Página 10.

Ms quEr sEr ModElo 
EM rastrEabilidadE

polarização 
das disCussõEs 
atrapalha sEtor

bEzErros dE 
CaMapuã podEM
tEr sElo dE iG

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

sEMEntEs “piratas” já soMaM 
r$ 3 MilhõEs EM Multas no Ms

Foto: Divulgação

toda pEssoa podE invEstir na bolsa dE valorEs

Koker, guapa e anta são 
três dos nomes fantasias de 
“variedades” piratas de soja 
mais comercializadas no 
Mato grosso do sul. a ven-

da e até o cultivo deste tipo de produto é 
mais comum do que se imagina. Porém, a 
superintendência Federal de agricultura 
(sFa) está com um intenso trabalho (foto) 
e já aplicou 110 atuações e mais de R$ 3 
milhões em multas só neste ano.

há denúncias de que em dourados pelo 

menos um produtor tem cultivado sementes 
sem padronização e comercializado em 
sementeiras da região. o fato de estar em 
uma região sojicultora facilita a venda, uma 
vez que o transporte é dif ícil de ser flagrado 
pelos fiscais federais. No caso de interes-
sados em outros municípios mais distantes 
o risco é maior, tanto para o comprador 
quanto para o vendedor, já que no caso de 
constatação os dois são multados.

segundo o presidente da associação dos 
Produtores de sementes de Mato grosso 

do sul (aprosul), Carmélio Romano Roos, 
outra maneira encontrada para o comércio 
de sementes ilegais é quando sementeiros 
da região sul do País (em especial santa 
Catarina e Rio grande do sul)  compram nos 
países vizinhos como o uruguai e argenti-
na. Em território brasileiro são cultivadas, 
colhidas, embaladas e depois vendidas 
para  estados produtores, a exemplo Mato 
grosso do sul.

além de correr o risco de ser multado o 
agricultor que for flagrado transportando, 
estocando ou não comprovar a procedên-
cia da soja plantada não terá com quem 
reclamar caso a semente não germine, por 
exemplo. outra problemática é a possibili-
dade de doenças virem junto aos grãos.

Página 7

Pelo menos três variedades de soja “piratas” foram 
identificadas e recolhidas pela Superitendência 
Federal de Agricultura

Especialista diz que este é um bom momento para aplicações. Página 9
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a iMportÂnCia da CoMuniCação utilizando a 
oratória CoMo fErraMEnta

Gino Rondon (*)

tomando como base as dificuldades na 
comunicação dentro das organizações pú-
blicas e privadas, desenvolvi este artigo que 
visa analisar as consequências da utilização, 
correta ou não, desta “ferramenta” dentro 
do Endomarketing,  uma área do marketing 
que tem como objetivo obter melhores 
resultados por parte dos colaboradores na 
empresa.

o Endomarketing tem como premissa 
o domínio da comunicação para que os 
clientes internos (colaboradores) possam 
entender bem os processos de produção e 
cumpram com o que o Marketing promete 
para os clientes externos - conforme diz o 
criador da palavra Endomarketing- saul 
Bekim. É importante ressaltarmos que ape-
nas o ato de “falar” com os colaboradores 
não está se aplicando aí a Comunicação 
interna. as relações de trabalho, integração, 

respeito e comprometimento, elementos  
necessários para a obtenção de resulta-
dos de excelência, só acontecem quando 
existem ações efetivas que sejam capazes 
de mudar processos pré-estabelecidos em 
gerenciamento estratégico. a utilização da 
oratória correta, com suas diversas nuance 
como entonação de voz, dicção, linguagem 
apropriada e adequada, sincronização de 
gestos e fala dentre outras, é imprescindí-
vel para conseguir os resultados desejados 
atendendo aos interesses da organização e 
dos colaboradores. Quando a comunicação 
passa a existir nos diversos departamentos, 
começa a se desenvolver as possibilidades 
de enriquecimento da cultura organiza-
cional. o ambiente interno começa a gerar 
resultados no ambiente externo. Por esse 
motivo o exercício da comunicação com 
excelência tem se tornado assunto em pauta 
nas organizações. Com o conhecimento e o 
domínio da comunicação, entendendo-se a 
inter - relação entre a informação e o pro-
cesso de comunicação, será aplicado maior 

rapidez nas tomadas de decisões estratégias 
para o domínio da alta competitividade no 
mercado. a capacidade de gerenciamento 
e administração deste processo, que são 
ações integrantes do endomarketing será 
mais eficaz. Esse resultado só é conseguido 
quando se trabalha primeiramente as ações 
internamente e depois externamente.   E a 
falta do domínio da comunicação entre os 
colaboradores e entre os diversos patamares 
hierárquicos de uma organização é fato 
comprovado que tem sido causa de sérios 
prejuízos a empresa. uma ordem mal elabo-
rada, uma informação distorcida ou mesmo 
a falta da informação tem causado sérios 
problemas para a obtenção de resultados 
positivos, inclusive a desmotivação dos 
colaboradores. E através de estudos cientí-
ficos, cada vez mais fica comprovado que a 
PaiXão (conseguida através da excelente 
comunicação, da devida utilização dos ta-
lentos em seus devidos lugares) colocada em 
nossas ações, aliada a competência técnica, 
rede de relacionamentos, visão de futuro e 

outras ferramentas exigidas do profissional 
atual tem trazido resultados surpreendentes 
para o sucesso de quem esta no mercado. Eu 
tenho conseguido mostrar isso a diversos 
empresários através dos treinamentos de 
Comunicação aplicados em várias empresas 
da região centro-oeste. o mais importante é 
que pode ser mensurado através dos resul-
tados comprovados com a transformação 
dos colaboradores, que passam a agir den-
tro dos preceitos aplicados nos estudos do 
intraempreendedorismo que é a versão em 
português da expressão intrapreneuring, 
que significa empreendedorismo interno, 
ou seja, empreendedorismo dentro dos 
limites de uma organização já estabelecida. 
Mas esse é assunto para o próximo artigo.

até a próxima!
O autor é Comunicador. Especialista 

em Comunicação e Marketing Organiza-
cional e Pessoal. Atua há mais de 20 anos 
como  Personal Trainer de Comunicação 

e Imagem onde assessora políticos, ex-
ecutivos, profissionais liberais. Contatos: 

ginorondoncomunicacao@gmail.com

para ondE vaMos? não sEi... não sEi!
Roberto Giannetti da Fonseca  (*)

Estamos vivenciando uma fase de fe-
nômenos climáticos incríveis. Enquanto as 
regiões Norte e Nordeste, vítimas tradicio-
nais de secas prolongadas, encontram-se 
submergidas após intermináveis chuvas que 
provocam enchentes, destruição de casas, 
estradas, plantações levando parcela con-
siderável da população ao desespero, aqui 
no Rs estamos curtindo uma estiagem que 
se prolonga há mais de 100 dias.

os prejuízos são incalculáveis. temos 
mais de 100 municípios que decretaram 
situação de emergência. Para pessoas in-
gênuas, tais ocorrências são resultantes de 
“caprichos da natureza”, posto que situações 
semelhantes aconteceram em épocas pas-
sadas. sim, é verdade, mas não aconteciam 
com a frequência e intensidade atuais. 

a imprensa, e mais particularmente as 
redes de televisão, tem sido pródigas em 
mostrar imagens da destruição de casas, 
estradas, lavouras e, prato preferido das 
tVs, imagens de pessoas desesperadas e 
chorosas.

o impacto dessas imagens emociona a 
audiência. tem sido utilizado um enorme 
espaço dos caros minutos da tV para noti-
ciar as catástrofes. tudo bem, é importante 
sim, na medida em que mobiliza a população 
para ajudar as vítimas que perderam suas 

casas e outros bens importantes.
Mas o que chama a atenção é que não se 

consome um minuto para discutir as verda-
deiras causas desses fenômenos climáticos, 
que de tão freqüentes, já não deveriam ser 
chamados de fenômenos.

os especialistas em climatologia são 
unânimes em afirmar que a origem dessas 
ocorrências está no aquecimento global, na 
destruição desmesurada das matas naturais 
e na poluição dos rios. Bem, mas isto não 
interessa, na medida em que se choca com 
a visão capitalista fria e insensível que não 
se preocupa com o planeta que deixaremos 
para as próximas gerações. Querem uma 
prova disto? Vamos lá...

No dia 24/05/09 foi aprovada ou aceita 
pelo Congresso Nacional a MP 458 que, 
segundo a ex-ministra do Meio ambiente 
Marina silva (com a qual eu concordo em 
gênero e número), oficializa a grilagem de 
terras na amazônia. 

ou seja, aquelas pessoas que invadiram 
terras até então pertencentes ao governo 
federal, derrubaram e queimaram as matas 
e nessas áreas se assentaram de forma ab-
solutamente ilegal, receberão do governo o 
título de posse definitiva de forma gratuita 
ou pagando valores simbólicos.

ah... mas tem os políticos defensores da 

MP em questão, que afirmam (com a ironia 
e insensatez que lhes são peculiares), que 
se trata de um projeto social na medida em 
que 80% dos beneficiados serão pequenos 
produtores (até 100 ha), que não pagarão 
nada pela posse da terra.

os demais beneficiados (20%) que rece-
berão até 1.500 ha, pagarão determinados 
valores (simbólicos) pelas terras que já 
utilizam gratuitamente há 10 ou 20 anos. 
Mas, usando a mesma metodologia de 
cálculo, é importante que se diga que os 
80% de pequenos produtores que recebe-
rão a terra de forma gratuita, ficarão com 
apenas com 11,7% da área que está sendo 
disponibilizada pelo governo.

os demais beneficiados por esta MP, 
que representam 20% do total de produ-
tores (ou invasores?) ficarão com 88,3% da 
referida área. se isto é um projeto social, 
confesso que já não entendo mais nada de 
sociologia. 

Para encerrar, confesso, estou desanima-
do! Muito mais do que as catástrofes climá-
ticas, me assusta o ambiente do Congresso 
Nacional. as tempestades que lá ocorrem 
são mais danosas e devastadoras do que 
qualquer fenômeno climático. 

O autor é médico veterinário e instru-
tor do Senar – RS
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ModifiCar rEGras E polarizar as
disCussõEs atrapalha o aGrosEtor

Agroin – Que a agricultura tem grande 
importância para humanidade, todos sabem. 
Mas há o que se comemorar nesta data?

Celso Martins- De certa maneira sou até 
suspeito de falar da importância de um dia 
para o agricultor, pois tive a vida profissional 
inteira dedicada a este setor. Acho que é uma 
data para se comemorar com entusiasmo porque 
toda economia do Estado está vinculada a ag-
ricultura, considerando dentro da agricultura a 
própria pecuária. Nós temos alguns marcos de 
importância no Estado. Às vezes escuto as pes-
soas dizerem que MS já não é mais o campeão 
de produção de soja nem de milho. Acho que 
isto pouco importa porque nós sempre vamos 
ser um marco na história da agricultura do 
Brasil e talvez do mundo porque a agricultura 
no Centro-Oeste, a conquista dos cerrados 
para agricultura é histórica. Aqui que foram 
desenvolvidas as tecnologias para que ela 
pudesse acontecer da forma que acontece hoje 
e dentro de um horizonte muito curto. O que é 
extremamente significativo. Se considerarmos 
que na década de 70 nós não tínhamos soja 
nesta região e que hoje temos tecnologia de 
alta produtividade para grãos m um território 
que era considerado improdutivo e que isto se 
deve aos agricultores, a forma como eles se 
portaram neste processo todo. Então é uma 
data pra se comemorar muito.

Agroin – Que serviços ele encontra 
dentro da superintendência Federal de 
Agricultura?

Celso Martins – Dentro da área que eu estou 
representando no momento, que é o Serviço de 
Política e Desenvolvimento Agropecuário, a 
SFA é como se fosse a casa do agricultor dentro 
de qualquer questão de desenvolvimento em 
tecnologia, fomento, programas estruturantes, 
desenvolvimento da própria política agrícola, de 
seguro agrícola, entre muitos outros. Dentro de 
cada Estado existe uma representação do Mapa, 
que no caso somos nós no MS. Como a questão 
da política agrícola tem a porta de entrada 

para relacionamento com o ministério, ações 
pontuais de desenvolvimento de programas 
na área de cooperativismo, associativismo, de 
indicações geográficas – que é um tema novo 
no Brasil que está “pipocando” pelo Brasil a 
fora. A entidade auxilia também nos trabalhos de 
manutenção de recursos genéticos, problemas 
de convênios estruturantes com municípios do 
próprio Estado. O setor que trabalha tudo isto 
dentro do Ministério é o Serviço de Política de 
Desenvolvimento Agropecuário – Sepdag –

Agroin – Agricultura e pecuária ultima-
mente tem sido motivos de discussões sobre 
relações ambientais. É possível produzir sem 
causar este impacto que temem tanto?

Celso Martins – Sem dúvida alguma! 
Eu nem gaguejo para responder isto. Temos 
inúmeras provas de que há possibilidades de se 
desenvolver a agropecuária com a conservação 
e respeito ambiental. Que este tema é polêmico 
e que ia gerar muita discussão a gente já sabia 
há muito tempo. É uma questão inevitável, 
pois de 15 anos pra cá já se alertava o produtor 
de que uma hora isto iria virar um empecilho 
comercial, inclusive. Nós estamos chegando a 
este momento. O problema que eu vejo nesta 
questão não é você produzir com conserva-
ção ambiental ou produzir dentro de regras 
ambientais ou regras de sustentabilidade. O 
problema que vejo é a modificação das regras 
neste período de tempo. Na medida em que se 
aperta um pouco mais e aplica um pouco mais 
de rigor na fiscalização ou nas normativas, 
ao mesmo tempo temos que dar tempo para 
que haja adaptação. Outro problema que está 
dentro desse momento é que muitas vezes se 
pega exemplos negativos generalizando-os para 
todo lugar e isto não é verdade. É bem claro 
que dentro deste ambiente da agricultura se tem 
pontos problemáticos, mas isto não representa 
nem a média. Neste tema especificamente ou 
até mesmo nas questões indígenas, temos a 
tendência de polarizar. Na medida em que se po-
lariza você cria um distanciamento da realidade. 

Trabalha com extremos e de repente um assunto 
que tem que ser discutido para que tenha uma 
evolução importante no desenvolvimento do 
Pais acaba sendo um assunto que gera o bandido 
e o mocinho e isto incomoda e prejudica todo 
mundo. Nós perdemos uma bela oportunidade 
de amadurecer esta conversa no sentido de 
evoluir mesmo por conta da polarização do 
assunto. Agora que esta discussão ambiental 
tem que acontecer tem. Não só na área rural 
mas também na área urbana, pois a meu ver 
os maiores problemas ambientais do Brasil não 
são rurais e sim urbanos. No ambiente urbano 
já existe um pensamento ou preconceito que 
o agressor ambiental é o rural e a gente deixa 
de reconhecer grandes aberrações ambientais 
nos núcleos urbanos brasileiros. Deixam de 
reconhecer também que toda atividade rural é 
canalizada para o urbano. Então isto tem que 
ser discutido de uma forma adulta, sem gerar 
bandido e mocinho. Evidentemente que quem 
estiver com agressões ambientais e merecer 
avaliação, fiscalização ou até punição tem que 
ver isto acontecer, mas sem exageros.

Agroin – O que o senhor citaria como 
grandes aberrações urbanas?

Celso Martins – Vamos pegar o exemplo 
do lixo. Nós não temos na grande maioria das 
cidades brasileiras uma destinação correta pro 
lixo urbano e a concentração na periferia das 
cidades é um problema ambiental muito maior 
que o problema rural. Se pensarmos sobre outros 
aspectos no mesmo exemplo, na área rural a 
preocupação com o lixo tóxico aconteceu bem 

antes que na área urbana. Hoje nós temos uma 
solução tecnológica de recolhimento de embala-
gens tóxicas. Na área urbana não se tem uma 
solução pro lixo, pro esgoto, por exemplo.

Agroin – Será que esta questão não é 
porque as pessoas quando pensam em am-
biente só lembram de bichos e árvores?

Celso Martins – É, tem esta relação român-
tica. Não lembram que o consumo desenfreado 
de água, luz, recursos sanitários, esgoto na 
residência dele é um problema ambiental muitas 
vezes maior do que a agricultura.

Agroin – Nesta discussão toda, o senhor 
acredita que o orgânico vem ganhando mais 
espaço?

Celso Martins – O orgânico tem um 
mercado garantido. Um crescimento garantido 
independente desta discussão. Esta discussão 
pode até favorecer, mas independente disto vai 
acontecer por conta de outra verdade que vem 
se falando há muito tempo: que em determinado 
momento o próprio consumidor iria querer qual-
idade daquele produto que ele levaria pra casa. 
Assim como a questão viria à tona, a certificação 
em determinado momento iria acontecer como 
está acontecendo, o orgânico entra dentro disto. 
Qualquer um de nós que tiver a oportunidade 
de levar pra casa vai comprar esta garantia que 
é natural. O orgânico está num momento de 
crescimento muito grande pra nós, já que em 
outras regiões do País isto acontece há muito 
mais tempo.Uma questão muito forte que deve 
acontecer aqui é a pecuária orgânica.

Agroin – O senhor acredita que o agrose-
tor poderia melhorar como?

Celso Martins – A agricultura é de uma 
importância tão grande pro Brasil e de tamanha 
complexidade que se nós relacionarmos só com 
o Mapa estaremos equivocados porque depen-
demos do Planejamento, Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Indústria e Comercio, de 
instituições bancarias. É uma teia. Porque a 
agricultura é uma teia dentro do grande processo 
econômico brasileiro. A própria questão da 
infra-estrutura se apresenta como grande prob-
lema. O custo Brasil envolve infra-estrutura, 
logística, relações tributárias, burocracia que 
onera o produtor não só em dinheiro mas em 
tempo e tempo pra agricultor é importante. A 
questão do tempo explica muito a desorganiza-
ção das cadeias. O produtor tem pouco tempo 
pra discutir as estratégias coletivas. Existe 
uma complexidade de atuações institucionais 
que está acertando pra melhor ou para pior a 
agropecuária e isto cria uma dificuldade política 
muito grande, as  interpretações diferente das 
pessoas por si só conduz para uma instabilidade 
muito grande.

No dia 28 de julho se comemora o dia do agricultor. NO 
mesmo dia o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) chega aos 149 anos.O Agroin 
traz uma entrevista sobre a importância do produtor 
de alimentos e o órgão que, além de fiscalizar, o orienta. 

O fiscal federal Agropecuário vinculado ao Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Chefe do SEPDAG- Serviço de Política e 
Desenvolvimento Agropecuário e Chefe Substituto da Divisão Técnica 
da SFA/MS, Celso de Souza Martins (foto), destaca alguns pontos que 
podem auxiliar o agricultor.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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lEilão asEs da frontEira ofErta o MElhor 
EM rEprodutorEs nElorE pintado E padrão

Foto: Divulgação

afonso  C. Pinheiro Filho e 
helio Correa de assunção 
promovem no dia 22 deste 
mês o 6º leilão ases da 
Fronteira, durante a 38ª 

Expobel, a partir das 19h, em Bela Vista. 
será uma oportunidade para aquisição de 
touros nelore padrão Po e ainda de nelore 
pintado de vermelho Po, com transmissão 
pelo agromix e leiloeira oficial leiloboi.

o criatório de afonso Pinheiro (Fazenda 
itaroga) vai ofertar 15 reprodutores nelore 
padrão Po. o pecuarista ressalta que nas 
edições anteriores todos os compradores 

saíram satisfeitos com suas aquisições o que 
já demonstra sucesso da sexta edição. “são 

animais selecionados de primeira linha, 
prontos para cobrir com grandepotencial, 
pois são filhos de matrizes com grande carga 
genética”, frisa.

afonso Pinheiro é criador de nelore 
padrão desde 1992, quando adquiriu suas 
100 primeiras novilhas do plantel do sau-
doso pecuarista Rachid saldanha derzi. de 
lá para cá passou a fazer seleção criteriosa 
observando a fertilidade dos animais e 
mantém 200 matrizes em sua propriedade. 
“são animais com linhagem, precocidade, 
acabamento de carcaça e com bom tempe-
ramento que vão produzir bons bezerros”, 
explica.

um dos maiores criadores de nelore 
pintado de vermelho e pintado de preto 
do Brasil, hélio Correa de assunção, vai 
ofertar 12 reprodutores Po, selecionados na 
fazenda santa Maria do apa. “Estes animais 
não tem cruzamento e todos são oriundos 
da Índia, portanto uma qualidade genética 
que reforça qualquer criatório, seja para 
quem é do ramo ou quem pretende iniciar 
com seleção”, explica.

Com 35 anos de seleção hélio  Correa 
de assunção explica que nas edições ante-

riores do leilão ases da Fronteira a disputa 
foi muito grande entre os compradores e 
muitos daqueles que não adquiriram du-
rante o certame acabaram o procurando 
depois para comprar. “o nelore pintado de 
vermelho e o pintado de preto são animais 
raros e por isto tem um preço diferenciado. 
são reprodutores de alta linhagem filhos de 
matrizes de alta fertilidade, o que resulta 
em bezerros campeões. “além da curiosa 
beleza de sua pelagem, o Nelore pintado 
pode alinhar, também, todas as principais 
qualidades da raça, como produtividade, 
precocidade, fertilidade, rusticidade e 
conversão alimentar”, finaliza.

durante o leilão do dia 22, afonso Pi-
nheiro e helio  Correa de assunção vão ter 
convidados especiais que ofertarão também 
animais selecionados; todos com possibili-
dades de pagamento em 16 vezes.

todos os animais disponíveis no 6º 
leilão ases da Fronteira são selecionados 
à campo o que segundo seus criadores 
significa reprodutores que saem preparados 
para cobrir a vacada, pois não vão sofrer 
com o estresse de ter que sair de cocheira 
e encontrar outro ambiente.

Comprador vai poder 
pagar em até 16 
parcelas

Leilão vai ofertar nelore padrão, mocho, pintado de vermelho e pintado de preto, no próximo dia 22, durante a Expobel
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Ms aprEsEnta novo sistEMa dE rastrEabilidadE
bovina quE podE sEr rEfErênCia intErnaCional
Sistema começou a ser desenvolvido há mais de um 
ano e representa qualificação da pecuária local

a pecuária de corte do Mato 
grosso do sul está a ponto 
de se tornar referência na-
cional por conta do novo 
sistema de identificação de 

rastreabilidade, que está sendo construído 
pelo o governo do estado. No dia 15 de 
julho foi realizada uma demonstração das 
soluções tecnológicas de identificação bo-
vina. de acordo com o governador andré 
Puccinelli, a meta é fazer do Ms um modelo 
internacional.

“já tomamos a decisão de adequar à 
pecuária do Estado com o que existe de 
mais seguro no mundo e vamos construir 
um sistema modelo para a pecuária brasi-
leira, dando total segurança ao mercado e 
consumidores da qualidade da carne sul-
mato-grossense”, declarou o governador 
após assistir uma demonstração que contou 
com a presença de várias autoridades e 
representantes da cadeia nacional da pe-

cuária de corte.
Para a secretária estadual de Produção, 

indústria, Comércio e turismo (seprotur), 
tereza Cristina Corrêa da Costa, no Estado 
anualmente nascem 5 milhões de bezerros 
entre machos e fêmeas, e o governo do Es-
tado está com todo o empenho em por em 
prática um projeto de qualidade sanitária, 
que será construído ao lado da classe pro-
dutora sul-mato-grossense para beneficiar 
a pecuária local. 

de acordo com tereza Cristina, o novo 
sistema de rastreabilidade que deve ser 
implantado no rebanho do Mato grosso 
do sul, é o início de um longo processo de 
qualificação da pecuária de corte estadual. 
“Visamos blindar a nossa pecuária, facilitan-
do a operação do sistema de identificação 
e tendo o controle sobre a movimentação 
dos animais, sem burocracia e de forma 
totalmente auditável”, explica.

segundo tereza Cristina, a distribuição 

dos brincos vai ser igual a de vacinas,e 
para facilitar ainda mais e evitar os erros, 
o brincos serão embalados separadamente 
entre machos e fêmeas. “Para a secretária, 
um rebanho sob controle contribui para 
preservar a credibilidade internacional”, 
destaca.

outro destaque do projeto é o seu ca-
ráter de alimentação ao sistema de dados 

da agência Estadual de defesa sanitária 
animal e Vegetal (iagro). o sistema visa 
facilitar o processo de emissão da guia de 
trânsito animal (gta) e a identificação 
de animais durante embarques e desem-
barques, contribuindo para a segurança do 
produto em todas as fases da produção. o 
sistema vem sendo desenvolvido há mais 
de um ano.

Governo quer que sistema desenvolvido no MS seja modelo mundial

Foto: Alexssandro Loyola
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ExpobEl, Maior fEsta da frontEira 
do Estado vai até o próxiMo dia 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

a maior festa da fronteira 
do Mato grosso do sul, a 
Expobel 2009, começou no 
dia 17 de julho e vai até dia 
26. a feira que está na 38º 

edição acontece no parque de Exposições 
Rio apa, no município de Bela Vista, a 324 
quilômetros de Campo grande.

a exposição proporciona uma vasta 
programação nos 10 dias do evento com 
leilões, rodeios e palestras. de acordo com 
o presidente do sindicato rural, afonso Pi-
nheiro Filho as expectativas para a Expobel 
2009 são boas. segundo ele, os leilões serão 

atrações que prometem aquecer ainda mais 
a feira. “serão seis leilões, sendo quatro de 
corte e dois de elite, o destaque para essa 
edição da Expobel é o leilão apa show”, 
explica.

além das palestras e leilões, o sindicato 
Rural de Bela Vista, promove entre os dias 
24 e 26 de julho durante a 38ª Expobel, o 
1º Feirão de animais, que visa beneficiar 
principalmente os pequenos produtores e 
assentados. dentro do recinto do Parque de 
Exposições Rio apa, produtores poderão 
oferecer aos compradores, equinos, ovinos, 
caprinos e principalmente gado leiteiro, 
visando atender uma parcela significativa 
de pequenos produtores que vivem da 
produção de leite. 

 No primeiro final de semana de expo-
sição, irá acontecer  a “Festa do Peão”, reali-
zada no Clube do laço Bela Vista, reunindo 
laçadores e trabalhadores de fazendas de 
toda a região, assim como a realização de 
três grandes pencas no jockey Club de Bela 
Vista nos dias 18, 19 e 20, dia do aniversário 

da cidade que completa 101 anos que será 
homenageada com a realização do grande 
Prêmio Cidade de Bela Vista e um show 
gratuito com a dupla Marco aurélio e Paulo 
sérgio que estará fazendo o lançamento de 
seu primeiro dVd. haverá ainda corridas 
de cavalos no jockey Club, nos dias 25 e 
26 deste mês.  

Considerado um dos pontos altos da 
exposição, o 1º Expobel Rodeio show, que 
acontece entre os dias 23 e 26, em touros, 
terá também o “pega do garrote”, “mesa 

da amargura”, “montaria na crina no estilo 
gaúcho” e o “Futboi”, sendo distribuído aos 
ganhadores mais de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) em prêmios, fazendo parte da pre-
miação uma moto 0km.  a arena que será 
montada pela companhia de rodeios grife 
Brasil, irá oferecer ao público acomodação 
em arquibancadas e camarotes para mais 
de cinco mil pessoas sentadas , tudo com 
entrada gratuita, graças à parceira firmada 
entre o sindicato rural e a prefeitura de 
Bela Vista. 

a Federação da agricultura e Pe-
cuária de Ms – Famasul, lança o 
Congresso de tecnologia Produtiva 

da cana-de-açúcar de Mato grosso do sul 
– Canasul 2009 na terça-feira (21 de julho), 
na sede da Biosul, Rua goiás,728.

o evento que acontece nos dias 24 
e 25 de agosto vai acontecer no Centro 
de Convenções Rubens gil de Camillo e 
pretende reunir investidores, empresários, 
produtores, consultores, profissionais da 
área técnica e acadêmicos de cursos ligados 
ao setor sucroalcooleiro.

são presenças confirmadas do governa-
dor do Estado, andré Puccinelli (PMdB) e 
terá a participação do diretor da união da 
indústria de Cana-de- açúcar – uNiCa, 
Eduardo leão de souza. o presidente do 
sindicato das indústrias de Fabricação 
de Álcool e açúcar do Estado de goiás, 
andre Rocha, o presidente do Conselho 
do Ministério da Ciência e tecnologia, 

Professor doutor da universidade de são 
Paulo e o representante do Conselho con-
sultivo do Centro Nacional de Referência em 
Biomassa/ iEE-usP, josé Roberto Moreira 
participam do evento.

Com quatorze usinas operantes e onze 
em processo de implantação, o estado de 
Mato grosso do sul já virou referência 
em bionergia no País. segundo dados do 
instituto Brasileiro de geografia e Esta-
tística - iBgE e Companhia Nacional de 
abastecimento - Conab, o aumento da 
área colhida nas três últimas safras, foram 
significativos refletindo assim no setor 
econômico das regiões.

a safra 2006/2007 teve um total de 200 
mil hectares colhidos e a de 2007/2008, 
260 mil. já a safra 2008/2009 subiu para 
392 mil hectares. um crescimento de 95% 
em três anos e com perspectivas de moa-
gem de aproximadamente 33 milhões de 
toneladas.

ConGrEsso dE tECnoloGia sobrE
Cana sErá aprEsEntado no dia 21

Evento reúne 
opções de negócios e 
entretenimento, no 
Parque de Exposições 
de Bela Vista
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a venda de sementes “piratas” no Mato 
grosso do sul é mais comum do que se 
imagina, em especial sementes de soja. 
Para se ter uma idéia, a superintendência 
Federal de agricultura – que é uma exten-
são do Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (Mapa) já aplicou neste 
ano mais de R$ 3 milhões em multas e 110 
autuações para produtores, comerciantes 
e agricultores.

segundo o presidente da associação dos 
Produtores de sementes de Mato grosso 
do sul (aprosul), Carmélio Romano Roos, 
outra maneira encontrada para o comércio 
de sementes ilegais é quando sementeiros 
da região sul do País (em especial santa 
Catarina e Rio grande do sul)  compram nos 
países vizinhos como o uruguai e argenti-
na. Em território brasileiro são cultivadas, 
colhidas, embaladas e depois vendidas para  
estados produtores, a exemplo Mato grosso 
do sul. depois deste processo, as sementes 
são vendidas diretamente ou plantadas 
para serem multiplicadas. “a ilegalidade se 
manifesta de várias maneiras, existe aquele 
produtor que multiplica as sementes para 
uso próprio mas acaba vendendo para ou-
tros produtores. há aqueles que produzem 
ilegalmente mesmo, sementes sem registro 
nos órgãos de controle”, afirma Roos.

a tática para a semente “pirata” circular 
no Ms está praticamente ligada ao sistema 

sEMEntEs “piratas” já rEndEraM Mais
dE r$ 3 MilhõEs EM Multas nEstE ano

de produção, transporte e comercialização. 
há denúncias de que em dourados um se-
menteiro está cultivando uma “variedade” 
denominada guapa e que foi colhida na 
última safrinha (período que não se cultiva 
soja e sim outras culturas). a “variedade” 
está à venda, porém é muito mais acessí-
vel para quem mora na região devido ao 
transporte que pode ser mais fácil de ser 
desviado da fiscalização.

o detalhe da transação é que, em muitos 
casos, as sementes sem a devida certifica-
ção são vendidas em embalagens de outras 
legalmente autorizadas para a comercializa-
ção, ou seja, que possuem homologação do 
Mapa. a equipe de reportagem apurou que 

a tática para se comprar o produto “pirata” 
vai desde códigos verbais a perguntas chaves 
que são feitas pelo vendedor no momento 
em que ele atende uma ligação ou recebe 
visita do interessado em adquirir. uma das 
gírias utilizadas é denominar de “branqui-
nha” toda semente sem procedência.

Koker, guapa e anta são três dos nomes 
fantasias de “variedades” piratas de soja 
mais comercializados no Mato grosso do 
sul. Existem empresas brasileiras especia-
lizadas só no cultivo de sementes ilegais 
que não estão no Registro Nacional de 
Cultivares (RNC).

PROBLEMAS –Quem adquire semen-

tes ilegais pode correr alguns riscos que 
inviabilizam a “economia” esperada, entre 
eles está a não garantia de germinação, 
baixa produtividade e ainda possibilidades 
de espalhar doenças em sua propriedade 
que podem colocar em risco a agricultura 
do estado/País, uma vez que não haverá de 
pronto mecanismos de defesa para solucio-
nar o problema antes que se alastre.

outro ponto a considerar,  é que no caso 
de quebra de safra, o produtor que  utilizou 
a “pirata” não tem a quem recorrer, uma vez 
que a venda é feita sem nota fiscal.

Quando a superintendência Federal 
de agricultura flagra sementes sem pro-
cedência também aplica multas contra 
o agricultor, que podem variar de R$ 18 
mil a R$ 36 mil, caso seja reincidente na 
prática. Para tentar coibir a ação, o Mapa 
disponibiliza uma ouvidoria onde o denun-
ciante pode indicar onde tem este tipo de 
produto anonimamente, por meio do 0800 
704 1995.

CONSULTA - Em caso de dúvida, o 
consumidor de sementes deve consultar 
o site do Ministério da agricultura, para 
constatar se o produto está inscrito no 
Registro Nacional de Cultivares (RNC). 
No site do Mapa, acesse o link serviços, 
clique na seção sementes e Mudas e busque 
Cultivares Registradas. o usuário também 
pode acompanhar pela internet a tramitação 
dos documentos e processos de proteção e 
registro de cultivares. também é possível 
realizar pesquisas interativas no banco de 
dados de cultivares protegidas, no serviço 
Nacional de Proteção de Cultivares (sNPC) 
e inscritas no RNC.

assEntaMEnto quEr iMplantar Curso téCniCo voltado para o orGÂniCo
o assentamento itamaraty, locali-

zado no município de Ponta Porã, 
deve receber um curso de nível 

médio para formação de técnicos agrícolas; 
pelo menos esta é a idéia da associação 
da Escola Família agrícola, que funciona 
dentro da Fazenda. Pelo projeto, a iniciativa 
terá capital internacional e objetiva formar 
profissionais dentro da própria comunidade 
para atendimento aos proprietários do lote-
amento, bem como ser auto-sustentável.

o projeto para implantação do curso 
iniciou em são Paulo, durante o Congresso 
Nacional Brasil Central de Cooperativas e 
Empreendimentos solidários (unisol0, que 
teve a participação de representantes de 

Mato grosso do sul. No evento, foi iniciado 
um trabalho para montar grupo de estudos 
para instalar no itamaraty a escola que terá 
regime de internato e destinada ao público 
masculino e feminino.

segundo augusto César Faria, da 
superintendência Federal de agricultura 
(sFa), o uruguai, Paraguai e argentina são 
parceiros no projeto. os países vizinhos 
devem entrar com o capital para construção 
da parte f ísica da escola e o Brasil com os 
profissionais docentes. Em contrapartida 
os três países vão se beneficiar com cotas 
para alunos estrangeiros e ainda levar 
conhecimento brasileiro, uma vez que são 
carentes neste setor.

o curso técnico será criado nos moldes 
da Escola Média de agropecuária Regional 
da CEPlaC - EMaRC de uruçuca/Bahia. 
Como ainda vai ser montado o projeto, 
o plano de aulas ainda não foi definido, 
mas sabe-se que inicialmente o curso vai 
formar técnicos agrícolas em agropecu-
ária voltados para produção de produtos 
agroecológicos. 

LIBERAÇÃO –o projeto ainda está em 

fase de elaboração, portanto o curso para o 
itamaraty depende ainda de algumas deli-
berações como, por exemplo, do Ministério 
do desenvolvimento agrário. o curso já 
promove expectativa entre os produtores 
do assentamento, conforme Vítor Carlos 
Neves, que é da associação do assenta-
mento. “Nossa prioridade  é ter opções de 
produtos orgânicos e que esta instituição 
seja auto-sustentável em alimentos

CONQUISTA – outra novidade já comemorada pelos assentados é o anúncio da 
liberação de um recurso no valor de R$ 50 mil, que será utilizado para comprar uma 
máquina para prensar cereais a frio. o objetivo maior é prensar o gergelim e obter óleo 
orgânico. “Com o farelo vamos produzir ração orgânica, provavelmente se não a primeira 
em nível nacional, uma das únicas”, planeja Vítor Carlos.

Multa para quem planta 
este tipo de semente 
pode chegar a R$ 36 mil

Fiscais agropecuários estão com trabalho intenso para coibir venda de sementes piratas

Foto: Divulgação
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CorrEa da Costa aprEsEnta aGEnda dE 
CErtaMEs CoM Gado puro E dE CortE

a Correa da Costa, uma das 
mais organizadas do ramo-
leiloeiro no Brasil, está com 
uma vasta agenda de leilões 
para os próximos dias. os 

remates reservam gado de corte para cria, 
recria e engorda; além da oferta de reprodu-
tores Po e Poi. os certames acontecem na 
Estância orsi, em Campo grande, e também 
no Parque de Exposições de jardim. todos 
com transmissão pela internet.

sucesso já garantido é o leilão de Corte 
de jardim, que acontece no dia 24 de julho. 
a parceria é da Correa da Costa com Val-
deli e leocádio da silva, que prometem 
uma média de mil animais, com certame 
ás 20h. já no dia 15 de agosto, o tatersal do 
Parque de exposições do município sedia 
leilão de reprodutores, que devem somar 
aproximadamente 40 touros. o diretor da 
leiloeira, aguiar Pereira ressalta que está 

próximo o período de estação de monta e 
que, portanto, a aquisição vem num inter-
valo preparatório.

No dia 1º de agosto a Correa da Costa 
promove o 3º leilão NeloCampo, às 12h, 
com oferta de 73 reprodutores Po e Poi, 
com avaliação genética, análise de carcaça, 
exame andrológico e registro definitivo. 
andré duarte, geraldo Pereira, lúcio P. de 
souza, Nilton Barbosa, ueze Elias Zahran 
e o convidado josé Carlos gonçalves lima 
disponibilizam animais de alta carga genéti-
ca, a partir do meio dia, na Estância orsi. Na 
compra de três ou mais lotes, o comprador 
tem frete grátis para todo o Estado, dentro 
da malha viária.

dia 11 é a vez do 6º leilão do criador 
Cícero de souza, que tem mais de 28 anos de 
seleção genética no Estado. o selecionador 
vai ofertar 50 touros com exame andrológico 
completo e avaliação com ultrassonografia 

de carcaça. o certame, às 20h, trata-se de 
leilão produção com uma oportunidade 
para aquisição de animais da Marca 42.

jardim volta a ser ponto de aquisição 
de animais no dia 15 de agosto, quando 
acontece o leilão Reprodutores, às 20h, 
no Parque de Exposições da cidade. serão 
40 reprodutores Po, com andrológico 

completo, tuberculose e brucelose, entre 
outros exames. dez selecionadores ofertam 
animais, numa parceria entre o sindicato 
Rural do município e a Correa da Costa.

Mais informações, sobre a agenda destes 
e outros leilões da Correa da Costa, basta 
acessar o site: www.corredacosta.com.br

telefone: (67) 3325-7777.

Leilões vão acontecer na Estância Orsi e também 
no Parque de Exposições de Jardim

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Recinto dos leilões promovidos pela Correa da Costa sempre fica lotado de interessados nos remates
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todos podEM invEstir na bolsa dE
valorEs E MultipliCar as apliCaçõEs

Foto: Divulgação

Muita gente não conhe-
ce ou não sabe como 
funciona uma Bolsa 
de Valores, qual sua 
função, como investir 

e a importância do mercado de ações para 
a economia.  de acordo com o corretor 
Marcelo Karmouche, a Bolsa de Valores 
é uma entidade sem fins lucrativos, onde 
há corretores que compram e vendem 
ações.

Karmouche explica que qualquer 
pessoa independente do sexo, idade e de 
poder aquisitivo pode realizar negócios 
por meio dessa entidade e multiplicar o 
capital aplicado. “tem gente que entra na 
bolsa e compra uma ação de 30 reais, por 
exemplo, porque quer ter experiência com 
investimento. Não é preciso investir R$1 
milhão lá. explica.

segundo Karmouche, o brasileiro tem 
um costume de querer resultado muito 

rápido e isso pode prejudicar na hora de 
investir na Bolsa de Valor. os investimentos 
em longo prazo é uma ótima saída para 
ganhar dinheiro principalmente por que 
o Brasil está com uma economia mais es-
tabilizada  e permitindo um bom retorno 
por um espaço maior de tempo.

toda a empresa que abre capital dispo-
nibiliza ação. Na Bolsa de Valor essas ações 
têm um lote padrão que contém 100 unida-
des e essas são liberadas por preço unitário 
e 100 é o valor mínimo de compra. “Vamos 
dizer que uma ação da Petrobras custa R$ 
30 você vai pagar por ela R$ 3 mil, já que 
o lote é de 100 unidades”, explica.

Para quem não tem muito dinheiro 
e pretende investir na Bolsa, existe um 
mercado chamado fracionário, onde o 
cidadão pode comprar de uma ação a 99. 
de acordo com o corretor Marcelo Kar-
mouche, o mercado fracionário é para as 
pessoas que tem pouco dinheiro. “Ela paga 

até uma corretagem mais barata. Cada 
ordem que der com a aprovação paga R$ 
20 para entrar e para sair, nesse processo 
já começa a gastar R$ 40, isso depende das 
corretoras no caso”, analisa.

segundo Karmouche, o mercado finan-
ceiro oscila bastante, com uma variação que 
pode ser de 5% para mais ou para menos. 
Ele explica que se investir pouco dinheiro 
o investidor não vai ganhar muito, já se 
investir muito a chance de ganhar mais se 
torna bem maior. “se você colocou uma 
ação que valorizou 3% daquele valor, isso 
é muita coisa. É o equivalente a três meses 
de renda fixa”, explica.

de acordo com o corretor, o mercado 
está muito sensível e é nesse instante que 
muita gente que investiu na bolsa pode ter 
um prejuízo. “um espirro lá fora afeta o 
mercado interno. Existe uma máxima do 
mercado que fala que Bolsa de Valor é a 
transferência de dinheiro dos mais apres-
sados para os mais pacientes. a pessoa que 
tem muito medo, acaba vendendo quando a 
bolsa começa cair, ela vende e lava prejuízos. 
se ela não vender, a ação dela está apenas 
desvalorizando.  a pessoa não é obrigada a 
vender, ela pode ficar o resto da vida com a 
ação, desde que escolha empresas que não 
vão quebrar”, conclui.

Especialista diz que mercado está sensível, o que 
significa ótimo momento para investir
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pECuaristas quErEM quE bEzErro da rEGião 
dE CaMapuã sEja idEntifiCador GEoGráfiCo

Foto: Eder Campo / Agroimagebank

Pecuaristas estão se organizando 
para dar início ao processo para 
conquista do selo de identifi-
cador geográfico (ig) para os 
bezerros produzidos na região 

de Camapuã, que vai envolver outros limites 
geográficos como, por exemplo, Figueirão. 
o produto que recebe este tipo de certi-
ficação tem uma identidade própria que 
estabelece uma ligação entre suas caracte-
rísticas e a sua origem. Camapuã já possui 
uma titularidade de a Capital do Bezerro 
de Qualidade, concedida pelo governo do 
Estado em dezembro de 2007.

o fiscal Federal da superintendência 
Federal de agricultura (sFa), Márcio 
Menegazzo, explica que quem concede a 
certificação ig é o instituto Nacional da 
Propriedade industrial (iNPi), e o pedido é 
feito pelo grupo que produz o produto, no 
caso os pecuaristas devidamente constituí-
dos em uma entidade que os represente.

Márcio Menegazzo explica ainda que 
para um produto ter o selo de ig precisa 
apresentar características que o diferencia 
dos demais. Essa certificação torna os 
produtos mais atraentes e confiáveis para 
os consumidores, abrindo inclusive, portas 
para o mercado internacional.  No caso do 
bezerro produzido na região de Camapuã/
Figueirão, já existe um reconhecimento 
por parte dos compradores que sabem que 
vão adquirir animais acima da média, peso 
diferenciado e qualidade genética. “É uma 
oportunidade de desenvolvimento rural, 
econômico e local”, avalia o fiscal federal.

outro ponto que conta a favor dos cria-

dores da região são os leilão do Criador e 
leilão do Fazendeiro, os quais conferem 
premiações às bezerras, de oito a dez me-
ses e aos bezerros, respectivamente. um 
dos grandes vencedores nos dois leilões 
é o pecuarista Rubens Catenacci. Em sua 
opinião a conquista da certificação ig 
vem para reforçar todo um trabalho feito 
em Camapuã e alguns limites geográficos 
próximos como, por exemplo, Figueirão, 
parte de alcinópolis e Ribas do Rio Pardo. 
“Camapuã é precursora nisto tanto na 
produção quanto na divulgação. agora 
precisamos definir os limites geográficos 
que este selo vai contemplar”.

Rubens Catenacci ressalta que pelo fato 
do ig dar um reconhecimento internacio-
nal a produção de bezerros, a valorização 
dos animais vai ser ainda melhor onde o 
comprador vai ter garantias ainda mais 
importantes. “isto solto não significa nada, 
mas a médio e longo prazo vai significar 
muito, pois Mato grosso do sul já tem 
produção suficiente e agora tem que se 
preocupar com a qualidade, subsídio que 
o ig vai nos dar”, finaliza.

Catenacci tem uma produção anual de 
bezerros de qualidade de aproximadamente 
1200 cabeças. sua meta é dobrar a produção 
no ano que vem, inclusive já de olho em 
atender um mercado maior interessado 
em comprá-los.

No próximo dia 25 vai acontecer uma 
reunião em Camapuã, na sede dos Criadores 
de Camapuã (acricam) para definir alguns 
pontos em comum entre os criadores de be-
zerros como, por exemplo, as delimitações 

geográficas que estão inseridas no ig, selo 
este que será de uso coletivo.

o chefe do serviço de Política e desen-
volvimento agropecuário (sepdag), Celso 
de souza Martins, ressalta que o trabalho 
para constituição de um grupo para pedir 
o ig para o bezerro da região de Camapuã 
começou por iniciativa da superintendência 
Federal de agricultura (sFa). “já foram 
apresentados alguns parâmetros técnicos 
para o projeto de uma ig, pois tem todo 
um histórico favorável a idéia, que será uma 
marca de propriedade intelectual. o nosso 
papel está no sentido de levantar a poten-
cialidade e orientá-los para que realmente 

aconteça”, explica.
segundo Celso Martins outros dois 

produtos estão pleiteando o ig. o primeiro 
deles é para a linguiça de Maracaju e o outro 
é para o mel produzido na Região Pantanei-
ra; ambos em estágio mais adiantado que o 
projeto para os bezerros.

NACIONAL - No Brasil são seis as in-
dicações geográficas já concedidas. são os 
vinhos do Vale dos Vinhedos (Rs), a cachaça 
de Paraty (Rj), o café do Cerrado Mineiro 
(Mg), a carne bovina do Pampa gaúcho 
(Rs), o couro do Vale dos sinos (Rs) e as 
uvas e mangas produzidas no Vale do são 
Francisco (Ba).

Selo vai proporcionar aos bezerros maior valor 
agregado e reconhecimento internacional

Camapuã já possui titularidade de a Capital do Bezerro de Qualidade
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Canal do boi inova CoM ModElo dE 
nEGóCio no pantanal: pECuária br

Foto: Luiz Andrade

Em 2007 o Canal do Boi deu iní-
cio a um dos planos comerciais 
mais audaciosos da pecuária 
brasileira, o Projeto Caeté. 

implementado inicialmente 
na Fazenda santo antônio do Caeté, região 
pantaneira da Nhecolândia, a idéia principal 
consistia em reunir num único ambiente 
todo um processo de produção sustentável 
em vários aspectos, mas principalmente o 
rentável.

Empresas de sanidade, nutrição, semen-
tes de pastagens, manejo e de melhoramento 
genética foram incorporados ao negócio 
que seria mostrado para todo o País, por 
meio da programação dos três canais da 
emissora, Canal do Boi, agro Canal e Novo 

Canal.
a idéia vingou! deu tão certo que ano 

passado a estratégia mercadológica recebeu 
grandes mudanças e novas propriedades 
e empresas entraram no negócio que já 
contabiliza algo em torno de 16 mil fê-
meas (em idade reprodutiva) inseridas no 
programa pecuário que no final desse ano 
deve alcançar o expressivo número de 40 
mil animais.

o coordenador do Pecuária BR, jacques 
alexandre, salienta a escolha da região 
pantaneira. “o pantanal é uma região que 
busca o desenvolvimento e, assim como 
outras regiões, ele (pantanal) precisa da 
inclusão tecnológica, mas sem agredir o 
meio ambiente. Queremos mostrar que 

isso é possível”, afirma.
segundo o coordenador, a sistemática 

já dá sinal de progresso, isso  pode ser ob-
servado através dos índices zootécnicos que 
tiveram considerável aumento desde a sua 
introdução. “É significativo o aumento do 
índice de prenhes, do aumento do peso a 
desmama que alcançou  30 e 40% de cresci-
mento. Porém, o aumento da rentabilidade 
é o fator mais expressivo dentro do Pecuária 
BR”, conta.

Para Carlos sanchez, da empresa tecno-
pec que atua com protocolos de reprodução 
do projeto,  a adoção de processos, como por 
exemplo a iatF (inseminação artificial em 
tempo fixo) são fundamentais para aumento 
do lucro com a pecuária de corte. “Está se 

desenhando um modelo de integração na 
pecuária de corte, como já acontece com 
aves e suínos. Quando tivermos qualidade, 
quantidade e frequência de abastecimento, 
este grupo terá melhor remuneração pelo 
seu produto e garantia de mercado. É um 
processo irreversível”, diz.

jacques alexandre argumenta que o 
Pecuária BR não tem tamanho ou prazo 
para encerrar, é algo contínuo e pode in-
corporar inúmeras fazendas ou empresas 
interessadas. “Estamos em busca de mais 
fazendas, basta ter uma propriedade desti-
nada à cria, a partir daí fazemos um estudo 
para definir como o Pecuária BR irá atuar 
dentro desta fazenda e quais os resultados 
esperados”, encerra.

O Pecuária BR é uma parceria comercial entre várias 
empresas, fazendas e o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Oito 
propriedades pantaneiras já estão inseridas no convênio que em 
dois anos revela excelentes resultados zootécnicos e econômicos

o sBa apresenta todos os dias em sua programação os resultados do Pecuária BR, e 
ainda mostra o uso  dos produtos  e serviços das empresas participantes como reforço 
de marketing.  desde o ano passado as três emissoras estão na grade de canais da jettV, 
empresa de tv por assinatura que transmite por ondas e não por cabos.

3r rEaliza lEilão no dia 23 dE julho
a Fazenda 3R em conjunto com 

Fazendas Bartira e seus convi-
dados realizam no próximo dia 

23 (quinta feira) às 20 horas, no recinto 
da acricam, em Camapuã, o leilão Be-
zerros Qualidade Camapuã. o pregão 
terá grande oferta de animais de corte 
(nelore e cruzamento industrial), serão 
1.200 machos e 600 fêmeas. o evento 
terá a transmissão para todo o Brasil pelo 
Canal do Boi. 

Para Rogério Rosalin, gerente da 3R, o 
leilão será marcado pela quantidade ofer-

tada e pela qualidade dos animais. “leilão 
desse porte acontece normalmente só na 
exposição, porém estamos fazendo um 
leilão que traz um bom volume de reses, 
isso é uma novidade aqui”, ressalta 

Rosalin destaca ainda o sucesso do leilão 
Bezerros da 3R e da j1, realizado recente 
no Município de Figueirão, onde as médias 
alcançaram R$ 700,00 por animal e teve 
presença de mais de mil pessoas. “a região 
está se fortalecendo como um grande pólo 
de bezerros, as médias têm sustentado essa 
afirmação”, diz Rosalin.

No final de 2007 o governador de Mato 
grosso do sul, andré Puccinelli publicou 
projeto de lei que elevou a cidade de Ca-
mapuã a Capital do Bezerro de Qualidade. 
o ato contagiou criadores da região que 
agora pedem para que o MaPa conceda 
um selo de identificação de origem geo-
gráfica, isso para dar maior peso ao título 
e, conseqüentemente, agregar valor ao 
produto regional.

Mais informações sobre o arremate 
com a triângulo leilões pelo telefone (67) 
3286-1751

Foto: Eder Campo / Agroimagebank
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produtorEs vão 
ColhEr MEnos alGodão 
EstE ano no Estado

Foto: Eder Campos / Agroimagebank

os produtores de algodão de 
Mato grosso do sul vão 
colher menos nesta safra. 
segundo a Companhia 
Nacional de abastecimen-

to (Conab) a produtividade vai ter uma 
queda de 17,2%, em relação à safra passada. 
atualmente Mato grosso do sul tem uma 
área estimada em 36,9 mil hectares da 
cultura. Para tentar mudar este cenário está 
em estudo uma maneira para equalizar os 
preços, que de acordo com a associação 
sul-Mato-grossense dos Produtores de 
algodão (ampasul) o valor está 15% abaixo 
do mínimo de mercado.

segundo o administrador da associa-

ção sul-Mato-grossense dos Produtores 
de algodão (ampasul), adão hoffmann; 
o governo federal já estuda medidas para 
uma equalização do preço do produto que 
atualmente tem valor mínimo por arroba 
de R$ 40,60. Mas os produtores estão ven-
dendo o arroba em torno dos R$ 37 e R$ 38. 
de acordo com hoffmann, os produtores 
deixaram de plantar a cultura e passaram a 
investir mais em milho e soja que apresen-
taram valores superiores. Por conta disto 
vão amargar menos economicamente

a região nordeste do Estado é a maior 
produtora de algodão e os municípios que 
se destacam na cultura são Costa Rica 
e Chapadão do sul. segundo a Conab, 

atualmente em todo o Estado são 36,9 mil 
hectares de algodão, sendo que Costa Rica 
é responsável por 19.490 mil. a previsão é 
que a safra deste ano tenha uma redução de 
17,2% comparada com a anterior. No ano 
passado a produção ficou em torno 178,3 
mil toneladas e as estimativas para 2009 
é de 147 mil toneladas. de acordo com a 
Conab, um dos fatores que contribuiu para 
a redução de produção e de área plantada 
nos dois municípios maiores produtores de 
algodão do Ms, foi à migração de diversos 
produtores para a cultura da soja.

Entidade que representa produtores já buscam 
maneira para tentar reverter situação para 
próxima safra

Embora safra tenha reduzido neste ano, algodão de MS mantém qualidade

Para adão hoffmann, no Estado há em 
torno de 60 produtores de algodão, sendo 
que os baixos preços os custos com fertili-
zantes também contribuíram para redução 
na safra, que começa a ser colhida neste mês.  
“gasta-se muito para produzir e não tem 
um retorno e o custo fica mais alto que a 
receita”, explica hoffmann. de acordo com 
ele, o preço pago ao algodão está 15% abaixo 
do mínimo de mercado. outro fator que 
contribuiu para a redução foi a estiagem 
no mês de abril que afetou a região numa 
queda estimada de 7 a 8%.
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prEsidEntE Mundial da Crv visita Ms

No último dia 14 de julho 
(terça feira) Roald van 
Noort (foto), CEo (Chief 
Executive officer) da CRV 
holding esteve em Campo 

grande para fortalecer parcerias da CRV 
com empresas, parceiros e clientes que 
possui no Estado.

Em entrevista exclusiva ao jornal agroin 
agronegócios, van Noort declarou que o 
Brasil é foco estratégico pelo fato de que o 
potencial pecuário brasileiro abre outros 
mercados internacionais para o grupo. 
“Nossa empresa é uma empresa global, por 
essa razão precisamos marcar presença nos 
principais mercados produtores de carne e 
leite. dentro desse cenário temos grande 
interesse na américa do sul, obviamente 
o Brasil é o principal mercado, por isso 

estamos aqui”, afirma.
o presidente disse ainda que a visita é 

oportuna para estabelecer  intercâmbio de 
tecnologias de produção que podem ser 
aplicadas em países onde a CRV está pre-
sente. Ele ressaltou que a clonagem é uma 
técnica a ser desenvolvida pela subsidiária 
brasileira porque não existe proibição da 
atividade como há em países da Europa e 
nos Eua. “assim como os marcadores gené-
ticos foram importados para cá, a clonagem 
estabelece uma contrapartida, pois aqui é 
permitido desenvolver e acompanhá-la por-
que a legislação permite”, diz van Noort.

Perguntado qual sua opinião sobre o 
baixo índice da inseminação artificial (ia) 
no Brasil (somente 6% do rebanho nacional 
que é estimado em 200 milhões de cabe-
ças), o executivo declara que o pecuarista 

tupiniquim ainda não se deu conta do valor 
agregado da técnica. “Nosso trabalho é 
mostrar para o pecuarista qual é o impacto 

na produção que a ia  traz, mas ela só ira 
crescer quando houver justa distribuição 
de renda para toda a cadeia. dentro de um 
sistema  produtivo todos precisam ganhar”, 
assegura. 

Ele destacou ainda o tamanho do nosso 
território como fator limitante para a pro-
pagação da técnica.

outro ponto abordado foi a comunica-
ção rural. o CEo que esteve com diretores 
do sBa – sistema Brasileiro do agronegócio 
(Canal do Boi, agrocanal e Novo Canal) 
disse que o Brasil é único em todos os as-
pectos, inclusive na forma de comunicação 
setorial adotada. “Viajo o mundo todo, é só 
aqui encontrei um sistema de comunicação 
como este. isso é próprio daqui e é muito 
intenso, como o samba”.

Esta é a quarta vez que Roald van Noort 
visita ao país.

CRV NO BRASIL - a CRV é uma em-
presa de melhoramento genético holando-
belga, com sede na holanda e atua em 
vários países, inclusive o Brasil, além de 
ter distribuidores espalhados em outros 
50. Em 2007/08, foram comercializadas 
6,7 milhões de doses de sêmen em todo 
o mundo, perfazendo um total de € 135 
milhões de euros.

Roald van Noort, presidente do conselho executivo, 
visitou o SBA (Sistema Brasileiro do Agronegócio) e 
clientes da empresa no estado. No Brasil a holding 
é dona da CRV Lagoa, maior central de genética 
bovina da América Latina.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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produtorEs rurais dE CaMpo GrandE 
disCutEM sobrE lEGislação aMbiEntal

“o Cristo Redentor 
é ilegal no Rio de 
janeiro”, destacou o 
assessor da Confe-
deração Nacional de 

agricultura (CNa), advogado e engenheiro 
agrônomo Rodrigo justus Brito (foto), no 
auditório do sindicato Rural de Campo 
grande, ao falar durante 60 minutos sobre 
a atualização da legislação ambiental.

 a afirmação do palestrante para 150 
pessoas – produtores rurais, consultores 
ambientais e deputados estaduais-, no even-
to da CNa em parceria com a Federação da 
agricultura e Pecuária de Mato grosso do 
sul (Famasul) e o sindicato Rural de Campo 
grande (sRCg), justifica a reivindicação 
de um novo código florestal no País. “Que-
remos redefinir as Áreas de Preservação 

Permanentes (aPP`s) no Brasil. Nenhum 
País entregou dois terços para legislação 
ambiental ”, enfatizou Brito.

desde o ano passado, segundo Rodrigo 
justus, a CNa vem discutindo o tema com 
os produtores rurais e, com o discurso 
recente do ministro do Meio ambiente 
Carlos Minc que chamou a categoria de 
“vigarista”, o trabalho ganhou força. “Este 
ano intensificamos na sequência a rodada de 
palestras; de 27 Estados, já fizemos 15. tal-
vez o ministro exagerou na dose; é questão 
de ordem técnica e científica não se pode 
baixar o nível do debate. É a estabilidade do 
agronegócio que mantém o País em pé; a 
legislação tem que ser revista sem paixões, 
com objetividade”, comentou.       

atuante no setor agropecuário há 20 
anos, o palestrante apresentou os princípios 
para construção de um novo código flores-
tal. “Eles são baseados em três questões; 
reconhecimento histórico, identificação 
técnica-científica e recuperação e conser-
vação do Meio ambiente”, citou.

durante a conversa com os produto-
res, o palestrante apontou ainda algumas 
falhas do código que não avalia a situação 

dos pantaneiros. “o código não foi feito 
pensando no Pantanal, se a água sobe não 
é aPP”, explicou Rodrigo justus.

MEIO AMBIENTE - o presidente do 

sindicato Rural de Campo grande, josé 
lemos Monteiro (Zeito), enfatizou que “a 
preservação do Meio ambiente é tudo” e 
exemplificou a experiência da indonésia 
que cobra us$ 4 bilhões para manter suas 
florestas. “ambientalismo e produção não 
são antagônicos; eles andam juntos. Pre-
servar ambiente só é possível com produtor 
capitalizado”, ressaltou.

Para o presidente da Famasul, ademar 
silva júnior, o momento de discussões 
sobre legislação ambiental já exige um 
novo comportamento do pecuarista. “o 
produtor rural tem o defeito de querer tran-
quilidade para poder trabalhar e se exclui 
de discussões. hoje ele vê a necessidade de 
participar, agora que estamos com o assunto 
na américa do sul. a Europa não mantém 
1% das coberturas vegetais e 88.6% do 
Pantanal estão preservados pelo produtor 
rural. Então, observa-se que o nosso pro-
dutor é preocupado com o Meio ambiente 
e queremos dividir com toda sociedade 
brasileira qual é modelo que devemos seguir 
de conservação ambiental. Nós temos um 
código florestal desatualizado e dif ícil de 
entender na íntegra”, disse.

arborização Contribui para Conforto térMiCo das CidadEs
Campo grande é considerada uma 

das capitais mais arborizadas do 
Brasil. a comprovação vem por 

meio de um estudo realizado no ano de 2000 
pela prefeitura que revelou que há aproxi-
madamente 34 mil árvores na região central 
do município. o montante de árvores, além 
de embelezar e produzir alimentos para 
animais silvestres é importante para manter 
condições de temperaturas agradáveis.

a bióloga da secretaria Municipal 
de Meio ambiente e desenvolvimento 
urbano de Campo grande (semadur), 
gesseli giraldelli, explica que a arboriza-
ção urbana é importante porque contribui 
para o conforto térmico da cidade e para o 
bem-estar da população.  “a árvore produz 
o sombreamento, as folhas retém os raios 
ultra-violetas no processo de fotossíntese 
e diminui as temperaturas, aumenta a 
umidade relativa do ar, além de contribuir 
para as questão estética”, explica.

a arborização nas cidades está princi-
palmente relacionada com a qualidade do 
ar. Pode-se dizer que as árvores são uma 
espécie de filtro contra a poluição provo-

cada por gases emitidos pelas indústrias 
ou veículos que são as principais fontes 
de emissão de poluentes mais comuns nos 
grandes centros. “a arborização valoriza 
os imóveis e também tem a questão do 
seqüestro de carbono, onde os carros a todo 
o momento circulam no ambiente urbano. 
as árvores seqüestram o gás carbono que 
os carros emitem, contribuindo para um ar 
mais saudável”, explica a bióloga.

de acordo com gesseli giraldelli, 
Campo grande é uma das cidades mais 
arborizadas do Brasil, o que contribui para 
a preservação de espécies nativas da região 
e ressalta que árvores como essas ficam 
imunes ao corte, finaliza. 

OPINIÃO - Nas duas edições anterio-
res do agroin, a equipe do jornal destacou 
temas relacionados ao meio ambiente, 
como a preservação dos recursos hídricos 
e lixo urbano. dessa vez, a reportagem 
voltou às ruas para saber o que as pessoas 
pensam em relação à arborização da Cidade 
Morena. Para a estudante tieli Fernandes, 
as árvores no centro da Capital são impor-
tantes para o bem estar e saúde da própria 

população. apesar de considerar a cidade 
como uma referência verde, a estudante 
acredita que mais árvores poderiam ser 
plantadas. “Nunca está bom, mas temos 
o suficiente o que já é um ótimo começo. 
além dessa arborização ser importante e 

contribuir para a estética da cidade, ela 
ainda ajuda a evitar assoreamentos dos rios 
que cortam o município”, lembra.

Para o radialista andré lombardi, as 
árvores que existem em Campo grande 
contribuem para a purificação d o ambiente 
deixando-o mais saudável e bonito. “acho 
Campo grande bacana. Por aqui tem bas-
tante árvores e é uma cidade planejada. 
Quando meus amigos vem aqui, eles não 
andam com o ar condicionado ligado, 
já que o ar aqui é mais puro comparado 
com são Paulo e Nova iorque”, explica o 
radialista que morou por dois anos nos 
Estados unidos.

a arborização quando planejada e ma-
nejada adequadamente a partir de funda-
mentos técnico-científicos, traze inúmeros 
benefícios sócio-econômicos, dentre eles se 
destacam a influência da saúde e bem estar 
f ísico e mental da população, a geração de 
empregos, além da já comprovada valori-
zação dos imóveis e de fornecer alimentos 
para pássaros já que a cidade está sendo 
povoada por esses animais até mesmo de 
grande porte, como as araras.

Foram apresentadas 
sugestões para criação 
de um novo código 
florestal

Foto: Eder Campo / Agroimagebank

Foto: Eder Campo / Agroimagebank
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Recém chegado do Cuiabá, Devanir Ramos, leiloeiro rural, é a mais nova contratação do SBA. Ele 
veio compor o time de apresentadores da emissora que já é considerada a maior do segmento no 
mundo.

Thiago Morais, Família Mauro 
Borges e Waldemar Locatelli 

realizam no dia 15 de agosto mais 
uma edição do tradicional Grandes 

Touros. Serão 150 reprodutores, 
avaliados pelo Geneplus/Embrapa, 

colocados à venda no recinto de 
elite da Acrissul. São descendentes 
de grandes touros como Garimpei-

ro, Urapuru, Janajur, Bitelo, Inrit 
e outros. Condições especiais na 
compra com bonificação e frete 

free. O evento terá a transmissão 
pelo Canal do Boi. O 4º Grandes 

Touros repete a quantidade, porém 
a qualidade é superada a cada ano.

Desde a primeira edição o Nelocampo marcou seu espaço na pecuária sul-mato-grossense. O grupo 
que originalmente era composto por André Duarte, Geraldo Pereira, Lúcio Pereira, Nilton Barbosa, 
recebeu um reforço de peso com a entrada de Ueze Zahran. O certame acontece no dia primeiro de 
agosto às 12 horas na Estância Orsi. Mais informações no site www.nelocampo.com.br ou na Correa 
da Costa Leilões.

Waldemar Locatelli e Murilo Borges

Lúcio, André, Nilton e Geraldo

O leiloeiro Devanir Ramos com a Equipe do Guia do Campo do SBA

Sucesso absoluto o Leilão Liquidação Gir da Fazenda Paineira. Recinto lotado, 
médias excepcionais. Nunca se viu um leilão da raça como o da Paineira. O 
que mais chamou a atenção, foi que tradicionais criadores de nelore estão 
entrando no gir devido ao crescimento que vem acontecendo dentro da raça. 
A parceria entre a Leilogrande e a Programa Leilões foi selada de vez neste 
evento e promete ser ainda maior.

Horácio Alves com Carlinhos e José Hipólito

A partir desta segunda feira a Acrissul passa a promover reuniões técnicas 
semanais. A idéia é louvável, porque dessa forma o produtor tem a oportu-
nidade de ficar inteirado com as tecnologias e ainda fortalecer as relações 
político-sociais da classe. Os eventos irão acontecer todas as segundas às 
19 horas no Parque Laucídio Coelho e a entrada e franqueada aos interes-
sados.

Senador Valter Pereira, Chico Maia e Eduardo Riedel

Rubinho Catenacci é mesmo 
um visionário. Desde que 

chegou ao MS, há 25 anos, 
sempre acreditou que um dia 
a região norte teria a sua vez. 

E a vez do norte chegou! Tanto 
que Rubinho acaba de adquirir 

outra área, na cidade de 
Alcinópolis, onde já tem data 

marcada para um grande leilão 
a exemplo do realizado no 

Figueirão dia 03 de julho. Rubi-
nho também engrosso o time 
que pede o selo de identifica-
ção geográfica para a região 

do Bezerro de Qualidade.


