
Um ano após revogação, prodUtores 
protestam contra tribUto FUnrUral
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depois   de quase um ano e meio da revogação 
do parágrafo quarto da medida provisória 
que garantia a isenção do imposto sobre 
operações entre pessoas f ísicas que tratasse 
de cria, reprodução e engorda de gado; a 

maioria dos produtores de mato Grosso do Sul foi surpre-
endida com a notícia e agora protesta.

a falta de conhecimento sobre a revogação revela a 
falta de apoio por parte das entidades que os representa no 
Estado, uma vez que sindicatos rurais e outros representan-
tes só agora buscam orientações e amparo jurídico sobre a 
questão. anteriormente, o tributo (Funrural) - que tem uma 
alíquota de 2,3%-, era cobrado somente quando o gado ia 
para o abate o frigorífico recolhia do pecuarista e repassava à 
receita Federal. o cultivo de eucalipto também e s t á 
envolvido na questão.mato Grosso do Sul está entre os últimos 

estados quando o assunto é a produção 
de biodiesel (óleo combustível produzido 

a partir de óleos vegetais ou gordura animal, ou seja, 
não derivado de petróleo).

Embora alguns produtores tenham decidido se 
aventurar no cultivo de oleaginosas que pudessem 
ser rentáveis para a indústria de biodiesel, de acordo 
com a propaganda oficial do Governo Federal, como, 
por exemplo, a mamona; a produção não foi para 
frente. Por um tempo era comum ver lavouras na 
região norte do Estado com esse tipo de plantação, 
que infelizmente não vingou, por conta da baixa 
produtividade obtida.

a notícia da instalação da indústria Projebio, na 
época pertencente à família do deputado estadual 
márcio Fernandes, trouxe uma avalanche de ex-
pectativa, porém até hoje está de portas fechadas. 
o f ísico e pesquisador da Universidade Federal 
de mato Grosso do Sul (UFmS), professor Flávio 
aristone, diz que a particularidade do cultivo da 
mamona no Estado não vingou por despreparo dos 
próprios produtores. “muita gente investiu, mas os 
produtores não entendem o que é e a importância 
das pesquisas.   Página 5.

ms está atrasado na 
prodUção de biodiesel

Feira de orgânicos na 
mira da Fiscalização

tJms Faz campanha de 
natal para crianças

Como muitos pecuaristas deixaram de recolher o tri-
buto, a receita Federal passou a enviar comunicados infor-
mando sobre os débitos pendentes. Em carta, a instituição 
detalha as movimentações do pecuarista e o quanto ele deve 
recolher, sendo que tal atitude surpreendeu a categoria.

Grande parte do Funrural, 2,1%, é destinada para for-
talecer o caixa da Previdência Social, sem gerar nenhum 
benef ício  imediato ao contribuinte. de acordo com a as-
sociação dos Criadores de mato Grosso do Sul (acrissul), 
a Constituição Federal só permite ter fontes de recursos 
para a Previdência: folha de pagamento dos funcionários, 
faturamento e lucro das empresas.  Enquando a situação 
não muda, produtores são orientados a pagar o tributo, 
mesmo que por meio de depósito judicial, o que não traz 
em multa em caso de decisão contrária.   Página 9.

circUlação 
estadUal

Página  11Página  9

Categoria afirma que volta da cobrança significa dupla 
tributação, pois já contribuem para o seguro 
social sobre a folha de pagamento e sobre a receita
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Fazendeiros, todos sabem que existe, 
mas, valor algum lhes são atribuídos. Sem 
hipocrisia, existem sim maus fazendeiros, 
mas, longe de qualquer dúvida, é uma mi-
noria insignificante.

Hoje em dia é moda falar em desmata-
mentos ilegais e, atribuir esta prática aos 
fazendeiros, tão  somente, aos fazendeiros. 
até bem pouco tempo, ser fazendeiro era o 
sonho de grande parte da população, pois, 
quase todo ser humano cativa o sonho de ter 
seu pedacinho de terra, para poder plantar 
uma “roça”, ter umas vacas leiteiras, uns 
porquinhos, galinhas, etc. 

Cabalmente, estas práticas descritas, em 
maior ou menor escala é o que denomina-
mos de cadeia da produção de alimentos, 
infelizmente estas atividades não são mais 
valorizadas pela sociedade como um todo, 
e, tão pouco, pelo governador do mato 

QUem QUer ser Fazendeiro?
Grosso do Sul.

aproveitando o ensejo, o governador 
cativa este sonho também? É, cuidado, este 
sonho está virando pesadelo!

Pois bem, o governador, através dos 
órgãos estaduais trata com desrespeito des-
medido os pecuaristas do estado, ditando 
regras absurdas e impondo condições que 
beiram a discriminação, tais como: emitir 
uma nota fiscal para transporte de gado 
com validade de apenas três (03) dias, 
esquecem os responsáveis por tal ordem 
que, os trabalhos de uma fazenda qualquer, 
não é meramente simples como o ato de ir 
ali e pronto. Existem intempéries diversas, 
pois, se chover já fica complicado fechar 
um lote de gado no curral, é perigoso 
trabalhar um gado num curral molhado, 
após embarcado, caminhão pode quebrar, 
atolar, etc., sendo que, uma vez emitida a 
nF e por qualquer motivo o transporte não 
for realizado nos três dias, o fazendeiro 
terá que arcar com todas as despesas de 
uma nova nF.

Já em relação a iagro, primeiramente, é 
um absurdo exigir a presença de comprador 
e vendedor no balcão da iagro para emissão 
da GTa ou prévia autorização, isto é um ato 
discriminatório. no mais, disponibilizar 
mais atendentes e de eficiência positiva, 
onde prezar pela agilidade e respeito ao 
cliente (fazendeiros), com certeza, não 
irá onerar em nada a iagro, e, só o fato de 
atender bem o fazendeiro, já mostraria certa 
boa vontade do nosso governador. 

rastreabilidade, uma lenda sem fim! 
dá até um bom título de filme, ou seria 
novela?

zona de alta vigilância (zav), não 
consegui entender direito ainda. Se é a 
iagro quem efetua as vacinações, é a iagro 
também quem tem a obrigação de fazer a 
fiscalização, o Estado e a União tem o dever 
de cuidar das nossas fronteiras, o fazendeiro 
se quiser vender o gado, o caminhão tem 
que ser lacrado pela iagro, a exportação e 
importação de gado em pé é proibida ou 
demasiadamente burocrática, por quê da 

quarentena? Portanto, se os órgãos estad-
uais e federal não gozam de credibilidade 
internacional, o criador é quem paga?

outra situação grave que o produtor 
tem que conviver é com os altos custos de 
produção, onde não vemos nenhuma ati-
tude proativa por parte do nosso governo, 
já que, paga-se o Fundersul para melhorias 
e manutenção das estradas estaduais e, o 
que temos, são estradas de conservação 
precária e outras até, abandonadas. E mais 
grave ainda, é a classe produtora pagar 
sozinha para todos os cidadãos trafegarem 
nas estradas, isto é no mínimo, um ato de 
discriminação para com o produtor rural 
deste estado. Por quê nossos vizinhos 
conseguem baixar e até mesmo zerar o 
iCmS do óleo diesel? o produtor rural é 
totalmente refém dos custos em torno do 
óleo diesel governador, será este o motivo 
pelo qual não baixa ou até mesmo isenta-
os do iCmS?

Por quê os usineiros (cana) que são 
tão poderosos e já gozam de tantos outros 
incentivos fiscais (Federal, estadual e mu-
nicipal) são isentos do Fundersul? E é grande 
o peso e o estrago que provocam em nossas 
estradas. Eles merecem incentivos? Se não o 

tivessem, não viriam para as nossas terras? 
iriam para onde? Pense nisso senhores!

a Pecuária e a agricultura não tem in-
centivos, pagam para conservar estradas, 
geram muitos empregos, diretos e indiretos, 
não gozam de acesso aos financiamentos 
divulgados, lutam contra os movimentos 
politiqueiros de movimentos dos sem ter-
ras, lutam contra as invasões e a iminência 
de expropriação de terras em benef ício 
dos índios, que por culpa da Funai e Cimi, 
perderam a dignidade, identidade e cultura, 
e, quem vai pagar é o fazendeiro, lutam 
para receber o suado fruto do trabalho, ao 
qual periodicamente são roubados na cara 
dura pelos frigoríficos, e o governo? o que 
tem feito?

divulgue também suas ações em benef í-
cio do fazendeiro, cadê esse mS ForTE? 
Se tem tanto dinheiro como divulga, ajude 
também os fazendeiros.

o produtor já está tendo que arcar soz-
inho com o ônus da preservação ambiental, 
pois, o governo, aí sendo federal, estadual e 
municipal, em nada contribui para auxiliar 
o fazendeiro. E esta preservação tem que 
ser partilhada em bônus sim, mas, princi-
palmente em ônus com toda a sociedade, 
porque ao contrário do que dizem os ecólo-
gos, o produtor rural é o que mais preserva 
o meio ambiente neste país, no entanto, 
está sendo taxado de “inimigo mortal” da 
preservação ambiental.

o agronegócio é o principal responsável 
pelo bom andamento sócio-econômico 
deste estado, aliás, deste país, portanto, não 
pise, não sugue demais, faça o contrário, 
cuide, defenda, preserve, mas, acima de 
tudo, respeite o fazendeiro.

Se o brasil e parte do mundo consomem 
carne, seja ela de boi, frango ou suíno, leite, 
ovos, verduras, grãos, etc. 

Pode apostar, tem um fazendeiro tra-
balhando para isto!

O autor é Médico Veterinário, 
cidadão e cadeirante  

adrianogarciavet@gmail.com 

Adriano Garcia
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estado pode se tornar potência
em prodUção de madeira e Floresta

Por volta das décadas de 70 e 80, Mato 
Grosso do Sul chegou a ter 500 mil 
hectares de floresta plantada. Naquela 
época o desenvolvimento concentrava-se 
principalmente na costa leste do Brasil. 

Nesse período o Governo Federal tentou fazer algo para 
impulsionar a região Centro-Oeste sendo que o maciço e 
a industrialização da madeira permaneciam ainda no 
sudeste do Brasil. Por esse e outros motivos a madeira, 
precisamente do Mato Grosso do Sul, não teve preço. O 
Jornal Agroin conversou com o engenheiro agrônomo 
Benedito Mário Lázaro (Dito Mário) diretor executivo 
da Reflore MS, para saber como está o mercado do 
reflorestamento no Estado e quais as perspectivas para 
esse setor promissor para os próximos anos.

Agroin – O presidente Lula afirma 
que em 2016 o Brasil pode se tornar a 5º 
maior potência do mundo. O Que MS 
pode contribuir para esse feito por meio 
do reflorestamento?

Dito – mato Grosso do Sul sempre falou 
da diversificação da base econômica. nós 
trabalhamos com o binômio grão e com o 
complexo da carne. nós agregamos que 
tem que ter muito mais produção de grãos 
e de carne e podemos também ter outros 
produtos como a cana-de-açúcar que está 
no sul do Estado onde os solos mais férteis 
do brasil estão naquela região, e também nós 
podemos ter uma produção muito grande 
de florestas plantadas principalmente nessa 
região leste do Estado onde se tem solos 
com aptidão para a floresta e pecuária. Essas 
duas atividades podem estar interligadas, 
que é o sistema silvipastoril, podendo até 
ser um sistema “agro-silvi-pastoril”, onde 
o solo permitir.

Agroin - Hoje o Estado tem uma situa-
ção privilegiada, por que recentemente 
foi feito um plano estadual de floresta, 
como a necessidade do mundo é outra 
e nós temos uma condição muito boa. 
Temos uma topografia muito melhor do 
que os demais estados do País, porque 
se consegue aproveitar quase que 70% 
da propriedade. Se formos em outros 

estados, isso é muito diferente?
Dito – a nossa situação fundiária é 

totalmente diferente dos demais estados 
da Federação. Temos aqui propriedades 
grandes que facilitam a gestão.

Agroin – Qual a importância do reflo-
restamento para a questão econômico-
social?

Dito - Tem a parte econômica, social, 
a parte da distribuição de renda, a parte 
da distribuição intelectual e isso vai gerar 
empregos de qualidade por meio de in-
dústrias que virão. Por exemplo: a situação 
geográfica que nós estamos, com todas essas 
vantagens, estamos próximos dos merca-
dos como São Paulo, rio e minas, ou seja, 
nós estamos próximos a esses mercados 
que são consumidores que ficam na costa, 
onde tudo começou. Então nós temos uma 
grande necessidade e temos também através 
da floresta plantada que atender essas ne-
cessidades, gerando renda e melhorando 
muito a questão ambiental. infelizmente, 
não podemos atender de imediato todo esse 
mundo de terra degradada que são de 10 a 
12 milhões de hectares. Se nós tivermos 1 
milhão recuperado por florestas plantadas, 
que é o que esse plano fala, nós teremos 1 
milhão em 2030 e nós estaremos dando 
um salto de qualidade enorme dentro do 
Estado. Pode ver que Três Lagoas já é o 

maior município do Estado localizado 
na região leste do mS, por causa de uma 
empresa de celulose que está exportando 
e gerando oportunidades para o município 
e para o Estado, então é realmente uma 
coisa fantástica. Com isso poderemos atrair 
investidor, lógico que o Estado tem papel 
preponderante porque além dos tributos, os 
incentivos que os Estado tem, a legislação 
ambiental favorece muito.

Agroin - A gente pode dizer que MS 
pode se tornar uma grande potência na 
questão do reflorestamento?

Dito – Com certeza vai ser uma dos 
maiores estados produtores de madeira; 
isto se fizermos o dever de casa. Pois não 
adianta nada eu ter tudo isso e não ter 
infra-estrutura que isso é uma coisa que 
precisamos fazer. a infra-estrutura são as 
estradas vicinais, estradas de ferros, trans-
porte fluvial ou de hidrovia, na verdade é 
um complexo de coisas que devem se ajustar 
para fazer o desenvolvimento. Então, hoje 
nós temos no Estado uma grande oportu-
nidade para realizar um trabalho com a 
silvicultura nas diversas cadeias produtivas 
que a silvicultura pode trazer, celulose papel, 
na área de ferro gusa e tudo mais, na área 
de maneira processada e de móveis, então 
são várias cadeias. nós precisamos fazer 

um trabalho forte neste trabalho do maciço 
florestal e acompanhar o desenvolvimento 
de trazer a indústria para processar essa 
madeira porque se não a gente vai cair 
no risco que caiu no passado. Porém, de 
70 a 75% do desenvolvimento florestal no 
Estado, vai acontecer nesse eixo leste, por 
causa da aptidão do solo e por que o preço 
da terra ainda é compatível com a atividade, 
por que a madeira não vai estar concorrendo 
com o alimento, já que esse vai recuperar o 
solo degradado, por que só tem a pastagem, 
você está colocando outra atividade, você 
não está ficando com uma mono-cultura 
de capim, você ta trazendo uma 

Agroin – Existe algum projeto por 
parte do poder público que apóia os 
produtores interessados em refloresta-
mento?

Dito – Existem algumas linhas, alguns 
instrumentos que é o FCo (Fundo Con-
stitucional do Centro-oeste) onde se tem 
linhas de financiamento e mais atrativos 
para plantar. você tem para algumas em-
presas que querem se instalar numa região, 
os benef ícios fiscais que o Estado tem e eu 
acho que o grande problema nosso está na 
logística de transporte e esse o governo 
precisa trabalhar e forte para está atingindo 
isso lá na frente.

Engenheiro agrônomo Benedito Mário Lázaro
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É cada vez maior o número de pro-
dutores sul-matogrossenses que 
aderem as técnicas recomenda-
das pelo sistema de integração 
Lavoura-Pecuária-Silvicultura 

(iLPS), implantadas pelo ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento 
(dEProS/maPa). 

Segundo dirceu Luiz broch, diretor 
da Fundação mS - Pesquisa e Tecnologia, 
aproximadamente 5% dos produtores do 
Estado aplicam as técnicas de integração 
Lavoura-Pecuária (iLP) e em torno de 1% 
dos produtores já implantou o sistema de 
produção iLPS ou iLPF (florestas). o muni-
cípio de maracaju foi pioneiro na atividade 
no mato Grosso do Sul, através do produtor 
e empreendedor, ake van der vine. Hoje 
o município conta com cinco propriedades 
modelo em iLPS.

de origem holandesa, ake, possui 1.000 
hectares no sistema iLP. no total são 750 
hectares de soja e 250 hectares de pastagens 
onde são engordadas anualmente mil cabe-
ças de gado. Para brock, o bom exemplo 
do produtor já virou moda na região e 
hoje quem vem praticando o sistema de 
produção com integração, tem tido uma 

rentabilidade de aproximadamente r$ 
600,00 a mais por hectare, em relação ao 
sistema convencional de produção. 

o sistema de produção com integração 
lavoura-pecuária se adapta muito bem ao 
bioma cerrado. além de ser uma das melho-
res opções para recuperação de pastagens 
degradadas, potencializa a produtividade 
na pecuária e produção de grãos. as causas 
possíveis da degradação dos solos vão desde 
o manejo incorreto, processos erosivos por 
ações climáticas ou humanas, até a mudança 
natural da fertilidade do solo pela perda de 
nutrientes através das chuvas (lixiviação). 

o plantio de lavouras é uma alternativa 

de curto prazo utilizada pelos produtores 
de maracaju e região, como forma de re-
cuperar áreas degradadas, além de ajudar a 
financiar e reduzir os custos de implantação 
das pastagens e florestas. 

a degradação do solo prejudica a pro-
dução agrícola, favorece o aparecimento 
de espécies invasoras (plantas daninhas) e 
diminui a cobertura vegetal, ocasionando 
erosão por chuva ou vento. “a integração 
otimiza o uso do solo, com a produção de 
grãos em áreas de pastagens e melhora a 
produtividade pela renovação, ao aproveitar 
a adubação residual da lavoura, com maior 
ciclagem e incremento da matéria orgânica”, 

explica o técnico da divisão de agricultura 
Conservacionista do ministério da agricul-
tura, maurício Carvalho.

a integração lavoura-pecuária-floresta 
é empregada em diferentes sistemas de pro-
dução de grãos, fibras, madeira, carne, leite 
e agroenergia, que podem ser realizados 
na mesma área. “É uma alternativa para 
o produtor rural porque oferece oportu-
nidades de negócios e a diversificação das 
atividades econômicas, além da questão de 
sustentabilidade da propriedade”, afirma. 
Carvalho também explica que, há três anos, 
o ministério da agricultura desenvolve o 
sistema iLPS em dez estados, a maioria no 
bioma cerrado. “nessas áreas, a degradação 
ocorre mais rapidamente que em solos 
de maior fertilidade, como os da região 
Sul do País. Por isso o maPa não tem 
medido esforços na realização de cursos 
de capacitação, publicação de materiais 
explicativos e políticas de crédito específi-
cas para que o produtor consiga recursos 
para adequação da propriedade ao sistema 
conservacionista.

CRÉDITO - Para estimular a recu-
peração de pastagens, o ministério da 
agricultura criou o Programa de Produção 
Sustentável do agronegócio (Produsa). 
a iniciativa oferece linha de crédito de 
investimento para adoção de sistemas de 
produção agropecuária, que respeitam a 
legislação ambiental. os limites de crédito 
chegam a r$ 400 mil, com juros de 5,75% a 
6,75%, por beneficiário. o prazo de reem-
bolso varia de 5 a 8 anos, dependendo da 
área de atuação.

aUmenta área com integração 
lavoUra-pecUária no estado
O sistema se adapta 
muito bem ao bioma 
cerrado, além de ser 
opção para recuperação 
de pastagens

as sugestões incluem a criação do 
trabalhador rural avulso e reforço 
no incentivo ao Empreendedor 

individual do campo
integrantes do Sebrae, do governo 

federal, de entidades empresariais rurais 
e parlamentares começaram a debater a 
criação do Simples rural. a idéia é am-
pliar e fazer com que os benef ícios da Lei 
Geral da micro e Pequena Empresa (Lei 
Complementar 123/06) sejam percebidos e 
usufruídos pelo setor. isso inclui o Simples 
nacional, que reduz tributação e unifica a 
arrecadação de seis tributos federais (irPJ, 
CSLL, iPi, PiS, CoFinS e inSS patronal) 

mais o iCmS estadual e o iSS municipal.
atualmente empreendimentos rurais 

podem optar pelo Simples nacional, desde 
que sejam pessoas jurídicas -; tenham CnPJ. 
mas subsídios técnicos apresentados na reu-
nião visam tornar o sistema mais vantajoso 
e atrativo para o setor. as sugestões benefi-
ciam micro e pequenos empreendimentos 
além de trabalhadores rurais, incluindo os 
prestadores de serviço especializado e os 
popularmente chamados de bóias-frias. 
isso é possível com a transformação da 
propriedade rural em empresa.

Entre os incentivos à formalização 
estão redução zero de tributos federais, 

diferimento do iCmS - ou seja, não há 
pagamento do imposto no início da cadeia 
produtiva -, autorização de isenção de iPi 
na aquisição de máquinas e equipamentos 
e emissão de nota fiscal simples, emitida 
pelo município.

isso além dos próprios benef ícios que 
já estão garantidos na Lei Geral da micro e 
Pequena Empresa e que também podem ser 
usufruídos pelos pequenos negócios rurais 
como simplificação do registro e legalização 
dos empreendimentos, incluindo licenças 
ambientais e sanitárias; mecanismos que 
possibilitam maior acesso a mercado como 
participação nas compras governamentais, 

acesso ao crédito e à inovação.
as sugestões também incluem incen-

tivos à formalização do Empreendedor 
individual no setor rural. Pela Lei Geral das 
mPE, os trabalhadores rurais que prestam 
serviços especializados, como aqueles que 
têm pequenas máquinas e prestam servi-
ços para muitas propriedades, podem se 
registrar como Empreendedor individual. 
Esse mecanismo permite a formalização dos 
trabalhadores por conta própria com receita 
bruta anual de até r$ 36 mil anuais.

Uma das principais novidades da 
proposta do Simples rural é a criação do 
trabalhador rural avulso. 

sebrae, parlamentares e governo QUerem criar o simples rUral

Integração floresta plantada com pecuária já é bem comum no Estado

Foto: Divulgação
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a Câmara Setorial Consulti-
va do Programa de apoio 
à Produção de biodiesel 
foi instalada no dia 10 de 
agosto 2005, porém quase 

nada evoluiu desde que foi criada, mesmo 
sendo focada como elo entre o produtor e 
a esfera governamental. Em mato Grosso 
do Sul não há nenhuma empresa instalada 
produzindo biodiesel de forma operacional, 
muito embora tenham ocorrido diferentes 
tentativas em dourados, Caarapó e Chapa-
dão do Sul. o biodiesel pode ser descrito 
como óleo combustível produzido a partir 
de óleos vegetais ou gordura animal, ou 
seja, não derivado de petróleo.

alguns produtores decidiram se aventu-
rar no cultivo de oleaginosas que pudessem 
ser rentáveis para a indústria de biodiesel, 
de acordo com a propaganda oficial, como, 
por exemplo, a mamona. Chegou a ser 
comum observar lavouras na região norte 
do Estado com esse tipo de plantação, que 
infelizmente não vingou, por conta da baixa 
produtividade obtida.

o f ísico e pesquisador da Universidade 
Federal de mato Grosso do Sul, professor 
Flávio aristone, explica que a particula-
ridade do cultivo da mamona no Estado 
não vingou por despreparo dos próprios 
produtores. “muita gente investiu, mas 
os produtores não entendem o que é e a 
importância das pesquisas. Sei do caso de 
uma pessoa que foi para a bahia, comprou 
um caminhão de sementes de primeira 
qualidade e plantou aqui, só que não fun-
cionou porque ela era adaptada para aquela 
região”, frisa.

 Como resultado os produtores ficaram 
frustrados com o novo investimento, pois 
deixaram de faturar com uma safra pratica-
mente garantida e arriscaram em uma novi-
dade que parecia promissora, mas que não 
evoluiu. Houve um expressivo volume de 
dinheiro investido na plantação de mamona 
em mato Grosso do Sul, mas infelizmente 
nenhum desses projetos apresentou resul-
tados satisfatórios e praticamente todos 

foram abandonados. 
Flávio aristone ressalta que o biodiesel 

obtido a partir da mamona é muito inte-
ressante porque aumenta a lubricidade do 
motor, porém o óleo da mamona (também 
conhecido como óleo de rícino) é muito 
nobre, por ter mais de 1600 aplicações. 
“Quem investir na mamona não vai querer 
fazer biodiesel, pois é uma aplicação me-
nos “qualificada” e com retorno financeiro 
menor, ou seja, com a lucratividade se 
comparada ao óleo puro”, diz.

Um dos maiores interesses das indús-
trias que trabalham com biodiesel é pelo 
pinhão-manso (primo-irmão da mamona), 
porém não há estudos técnicos suficientes 
sobre a cultura e aí surge um entrave, pois 
o banco oficial que libera recursos para os 
produtores custearem safra e também o 
seguro rural, o banco do brasil, não financia 
culturas sem garantias. outros proble-
mas como disponibilidade de sementes e 
falta de estrutura para armazenagem são 
outros pontos desfavoráveis ao interesse 
pelo setor.

o pesquisador da UFmS revela que 
mato Grosso do Sul praticamente não 
produz biodiesel se a produção local for 
comparada com a produção do restante do 
País. Segundo ele, não existe incentivo para 
produção da matéria-prima. mato Grosso 
do Sul ainda não teve nenhuma empresa 
participando dos leilões de compra de 

biodiesel realizados pela Petrobrás. 
PESQUISA - o f ísico e pesquisador 

da Universidade Federal de mato Grosso 
do Sul, professor Flávio aristone, já foi 
presidente da Câmara Setorial e agora 
está fazendo pesquisas com plantio de 
pinhão-manso. Ele conta que o entrave 
para o biodiesel no Estado vai muito além 
da falta de matéria-prima. “Eu não consigo 
nem água para a lavoura experimental. Faço 
um apelo para que os empresários nos aju-
dem. aliás, só o fato de não atrapalharem 
com impedimentos mesquinhos já seria 
muito favorável. a pesquisa demora a dar 
resultados, mas nenhum desenvolvimento 
acontece sem ela”, diz.

na área onde o f ísico faz pesquisas, 
foram plantados pés de pinhão-manso em 
abril do ano passado, consorciados com 
estilosantes campo grande e macaúba, que 
no mato Grosso do Sul é conhecida como 
bocaiúva. a idéia é provar que em uma 
pequena propriedade rural é possível ter 
lucratividade com pouco investimento, mas 
com muita dedicação, além de desmontar 
a falácia de dizer que a produção de bi-
combustível, no caso biodiesel, compete 
com a produção de alimentos. o pinhão-
manso demora 3 anos para começar a dar 
safras rentáveis, no entanto o estilosantes 
já produz em grande quantidade a partir do 
sexto mês. Pequenos produtores em geral 
têm algumas vacas leiteiras e o estilosan-

tes aumenta a produção de leite, assim o 
pequeno produtor já pode começar a ver 
alguma forma de retorno de seu investi-
mento. Por outro lado, a bocaiúva demora 
mais para começar a produzir, mas uma vez 
que o sistema esteja todo funcionamento, 
o produtor terá: ração para seus animais 
com o estilosantes; óleo vegetal para vender 
às indústrias de biodiesel; e bocaiúva para 
fazer farinha da polpa e também aproveitar 
a castanha para extrair óleo de altíssima 
qualidade.  

Flávio aristone também observa o 
comportamento das pragas (ácaros brancos 
e vermelhos) e gafanhotos, entre outras 
que podem atacar a plantação. o próximo 
passo é plantar as mesmas culturas utili-
zando correção do solo e com adubação, 
para comparar os resultados ao primeiro 
experimento.

Uma das sugestões para não deixar a 
produção de biodiesel continuar inexistente 
no Estado é aumentar o investimento no 
cultivo de amendoim ou da própria soja, 
porém as indústrias relutam em não aderir 
à idéia. outro problema é que o amendoim 
-igual à mamona- produz óleo nobre, o 
que acaba não sendo interessante para o 
produtor transformá-lo em biodiesel. o 
sebo bovino (que resulta num produto 
de qualidade inferior, mas com custo de 
produção menor) também não é visto com 
bons olhos pelas indústrias.

Quando questionado sobre como es-
pera ver o impacto de suas pesquisas no 
comportamento da produção de biodiesel 
no mato Grosso do Sul, quando elas atin-
girem um estágio mais avançado dentro de 
alguns anos, o pesquisador se resume em 
dizer que “não adianta todo mundo querer 
fazer a mesma coisa. o mais interessante é 
que existam condições para fabricar tanto 
o biodiesel quanto os óleos nobres”.

o biodiesel veio para fazer parte da 
matriz energética brasileira, mas é dif ícil 
imaginar que um dia ele poderá substituir 
totalmente o petróleo. a escassez do petró-
leo é inevitável, e o biodiesel vai substituir 
parcialmente o diesel em doses cada vez 
maiores. Em Janeiro de 2010 já haverá 5% de 
biodiesel em cada litro de diesel nas bombas 
dos postos de combustíveis. Porém, ao que 
tudo indica mS vai continuar, infelizmente, 
atrasado no campo da pesquisa (por falta de 
incentivo) e conseqüentemente na produ-
ção. Veja vídeo no www.agroin.com.br

diversidade é alternativa para ms 
prodUzir biodiesel e óleos nobres

Uma das esperanças para o biodiesel no Estado é pesquisa feita com pinhão manso

Um dos entraves é falta 
de apoio para pesquisa 
de culturas destinadas 
para este fim

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com
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assentados de sidrolândia reclamam 
QUe estão sem assistência técnica

agricultores familiares do 
assentamento Santa Te-
rezinha, no município de 
Sidrolandia, procuraram a 
redação do Jornal agroin 

para reclamar da falta de assistência técnica 
nos loteamentos, os quais têm mais de sete 
anos. o valor reclamado é de r$ 1500,00 
que foi concedido junto com o primeiro 
Programa nacional de agricultura Fami-
liar (Pronaf a), mas nunca foi liberado.

Segundo o assentado ilarindo vicente 
de Souza o Projeto de desenvolvimento 
assentamento (Pda) foi feito com a 
assistência da associação Crescer. “Eles 
fizeram o projeto individual e acompanhou 
a compra de todo material conforme cada 
loteamento precisava. Temos documento 
que prova que o contrato era de quatro 
anos, porém em oito meses foram resol-
vidas estas duas primeiras etapas e nunca 
mais tivemos qualquer tipo de contato”, 

reclama.
ilarindo vicente revela que já no Pronaf 

a foi descontado o valor de r$ 1500,00, ou 
seja, dos r$ 15 mil, os assentados tiveram 
acesso de fato a r$ 13.500,00. Com 64 
lotes, o assentamento Santa Terezinha 
foi criado em 2002 e como o montante 
da assistência técnica ainda é uma in-
cógnita os assentados tem contratado 
profissionais particulares ou contato com 
a própria sorte.

RESPOSTA – o agroin procurou 
resposta para os assentados perante insti-
tuto nacional de Colonização e reforma 
agrária no mato Grosso do sul (incra). 
a assessoria de imprensa enviou uma 
nota resposta para redação que acaba por 
transferir a falta de resposta aos próprios 
assentados. Logo no começo da nota diz 
que “a assistência técnica oferecida pela 
autarquia teve os serviços considerados 
prestados conforme trâmites normais, 
tendo sido contratada em 2003. Esclare-
cemos que este era o período adequado 
para os beneficiários apresentarem 
denúncias de descontentamento com a 
assessoria oferecida.”

Em contrapartida, os assentados afir-
mam que por várias vezes procuraram 
representantes do incra para fazer recla-
mações, porém não foram atendidos. Este 
Jornal encaminhou a nota resposta da 
autarquia aos assentados que prometem 
procurar a divisão de desenvolvimento 
de Projetos de assentamento, conforme 
orienta a nota (leia na íntegra).

Incra rebate, por meio 
de nota enviada pela 
assessoria de imprensa, 
e diz que considera 
serviços prestados. 
Autarquia diz que está 
disponível para receber 
denúncias do gênero

 
 

 
 
 

Campo Grande, 19 de novembro de 2009. 
 
 
Prezada Eliane, 
 
Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre a assistência técnica no 
projeto de assentamento Santa Terezinha (Sidrolândia/MS), o Incra informa 
que: 
 
1. A assistência técnica oferecida pela autarquia teve os serviços considerados 
prestados conforme trâmites normais, tendo sido contratada em 2003. 
Esclarecemos que este era o período adequado para os beneficiários 
apresentarem denúncias de descontentamento com a assessoria oferecida. 
 
2. Já o financiamento do Pronaf A (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar) é um contrato exclusivo entre Banco do Brasil e 
beneficiário. Apenas a pessoa favorecida pode obter e divulgar informações 
sobre os recursos creditados. Isso deve ser feito por meio de solicitação de 
extrato bancário do financiamento pelo agricultor junto à própria agência onde 
contraiu o financiamento. 
 
3. Apesar do convênio de assistência técnica no assentamento Santa Terezinha 
estar concluído e o normal ser a apresentação de demandas no período de 
vigência, o Incra prontifica-se em receber reclamações posteriores. Nesse 
caso, as questões formuladas pelos beneficiários devem ser apresentadas 
oficialmente aos setores de Ouvidoria Agrária Regional ou Divisão de 
Desenvolvimento de Projetos de Assentamento.   
 
Esta autarquia coloca-se à disposição para esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Superintendência Regional do Incra 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 

Superintendência Regional de 
Mato Grosso do Sul – SR/16 

diplomata retoma abates de aves prevendo 60 mil/dia
a empresa diplomata industrial e 

Comercial retomou os abates de 
aves no final do mês de novembro, 

em mato Grosso do Sul. de acordo com o 
entendimento construído entre o governo 
do Estado, indústria, produtores e banco do 
brasil, as visitas de avaliação e diagnóstico 
das granjas integradas começaram no dia 
29 de junho, e o início do alojamento das 
aves ocorreu dia 21 de agosto os abates, 
inicialmente serão na ordem de 30 mil 
aves por dia. 

as atividades do diplomata foram 
paralisadas em dezembro do ano passado 
e agora são retomadas no sistema integra-
do, ou seja, numa parceria entre pequenos 

produtores e a empresa que fornece toda 
assistência técnica, alimentação e pintai-
nhos numa contrapartida dos galpões e mão 
de obra dos produtores que terão garantia 
de compra.

Segundo a Secretária de Estado de de-
senvolvimento agrário, da Produção, da in-
dústria, do Comércio e do Turismo, Tereza 
Cristina Correa da Costa dias, quanto aos 
débitos dos produtores junto ao banco do 
brasil – assumidos para adequação técnicas 
das granjas – também ficou acordado que a 
instituição credora chamará os produtores, 
em suas respectivas agências, para o início 
das negociações dos débitos.  

o superintendente industrial da diplo-

mata, Genézio ricardo Garbin, enfatizou 
que a retomada das atividades, estabelecida 
sem pontos condicionantes, seguirá seu 
cronograma previsto. “os compromissos 
serão assumidos independente da posição 
fiscal do setor”, afirmou Garbin.

MOMENTO – rubens Flávio mello 
Correa, coordenador de agronegócios e 
Pecuária da Seprotur, destaca que mato 
Grosso do Sul vive um momento exce-
lente no que diz respeito à produção de 
frangos. atualmente estão em pleno abate 
as unidades instaladas em aparecida do 
Taboado (Frango ouro), itaquiraí (Frango 
belo), Caarapó (doux frangosul), dourados 
(Perdigão) Sidrolandia (Seara Cargil) e nos 

próximos meses da diplomata (Campo 
Grande, no distrito de indubrasil).

o abate diário no Estado está em 485 
mil frangos/dia, onde três empresas abatem 
quase que exclusivamente para exportação 
(doux, Seara e Perdigão). a diplomata 
retoma com um abate tímido de 30 mil 
aves/dia.

Segundo rubens Flávio, mS possui todo 
um cenário favorável para produção avícola 
que vai desde a disponibilidade de grãos 
para ração, água, mão de obra e situação 
geográfica que permite escoamento da pro-
dução. inclusive, com bastante produção 
de aves para postura de ovos para mercado 
local e externo.
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após um longo período de 
redução nos abates de bo-
vinos, em estabelecimentos 
frigoríficos sob inspeção 
Federal, houve uma reação 

positiva do setor no mês de outubro e os 
frigoríficos sul-matogrossenses atingiram 
o maior volume de abates desde janeiro 
do ano passado. de janeiro a outubro deste 
ano já foram abatidos pouco mais de 2,5 
milhões de bovinos.

de acordo com os dados de produção 
do Serviço de inspeção de Produtos agro-
pecuários da Superintendência Federal de 
agricultura (SiPaG-SFa/mS), no mês de 
outubro, foram abatidos 286.758 animais, 
um aumento de 11,5% em relação ao mês 
de setembro e de aproximadamente 27% em 
relação ao mês de outubro de 2008.

Segundo o Presidente do Sindicato rural 
de Campo Grande, José Lemos monteiro, 
o aumento de abates em outubro ocorreu 
em função da comercialização dos ani-
mais criados em confinamento no Estado. 
Ele ressalta que neste ano os pecuaristas 
receberam r$ 74,00 pela arroba em plena 
entressafra ao passo que na safra passada 
os animais foram vendidos na faixa de r$ 
85,00 a arroba. Segundo ele, o custo fixo da 
atividade no mato Grosso do Sul é de r$ 
79,00 a arroba. 

Para monteiro, o custo diário de um 
animal em confinamento gira em torno de 
r$ 4,00. Por isso os estoques foram liquida-
dos antecipadamente. “neste ano, como as 
chuvas vieram mais cedo, começamos a ter 
boi a pleno pasto com um custo bem menor 
de produção, com a vantagem de que se o 
preço da arroba não estiver bom o produtor 
pode segurar os animais”, afirma. 

a expectativa das lideranças agropecu-
árias do Estado para os meses de novembro 
e dezembro é de uma leve queda nos abates. 
o setor prevê que os abates não passem dos 
2,8 milhões de animais ao passo em que no 
ano passado atingiram mais de 3 milhões 
de animais. 

abate de bovinos 
aUmenta em 27% no ms
Reação positiva no 
setor agrada, mas há 
possibilidade de queda 
no mês de dezembro

Foto: Divulgação
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o sistema cooperativo de 
mato Grosso do Sul está 
realizando a campanha 
“natal da Cooperação” 
para arrecadação de brin-

quedos. o objetivo é incentivar a prática da 
responsabilidade social nas cooperativas, 
destacando a importância da cooperação 
entre os dirigentes, cooperados, funcioná-
rios e comunidade em geral onde as coope-
rativas estão inseridas. a responsabilidade 
Social é um princípio do cooperativismo 
e faz parte do planejamento estratégico 
da oCb/mS, por isso muitas ações dessa 
natureza estão sendo desenvolvidas pelo 
sistema.

a campanha é realizada em parceria com 
o Sicredi, Federação das Unimeds, Unimed 

Campo Grande e demais cooperativas fi-
liadas. Esta ação é muito importante para 
o sistema, pois a prática social é inerente 
ao cooperativismo e por isso é primordial 
o incentivo a essas práticas. 

o cooperativismo de mS está realizando 
esta campanha, pois acredita que o cresci-
mento econômico excludente contraria os 
princípios do cooperativismo. Para ocorrer 
desenvolvimento sustentável é preciso com-
prometimento com uma visão responsável 
que busca o equilíbrio social e a interação 
ética com a comunidade. 

as doações podem ser feitas até o dia 11 
de dezembro, na sede do Sistema oCb/SES-
CooP/mS e nas cooperativas filiadas.

Faça várias crianças felizes neste natal. 
Coopere doando brinquedos!

sistema cooperativo 
de ms realiza 
campanha de natal
Prática social é um dos princípios do cooperativismo, 
sendo que doações podem ser feitas até 11 de dezembro

Foto: Divulgação
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sFa Faz levantamento sobre 
venda de prodUtos orgânicos

a comercialização de produ-
tos orgânicos em uma feira 
destinada para este fim em 
Campo Grande, na Praça do 
rádio Clube, está na mira 

da Superintendência Federal de agricul-
tura (SFa). no dia 11 de novembro fiscais 
federais levaram um questionário para os 
produtores responderem.

Um dos principais objetivos do levanta-
mento é saber o grau de conhecimento dos 
produtores quanto às regras de produção 
e comercialização de orgânicos que foram 
estabelecidas pelo ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento (mapa). o 
fiscal Federal Fávio akio mizote explica 
que a normatização já foi publicada, porém 
os produtores têm até o mês de dezembro 
deste ano para se adequarem.

Flávio mizote ressalta que a visita dos 

fiscais federais à feira não teve caráter 
punitivo, mas de pesquisa e orientação. 
Entre os itens questionados estavam sobre o 
tempo que é produtor rural, por que optou 
por cultivar orgânicos, onde comercializa. 
Posteriormente há intenções de se fazer 
visitas às propriedades onde estão sendo 
cultivados os orgânicos.

FLAGRANTE- durante a coleta de 
informações na feira os fiscais federais en-
contraram produtos que são proibidos de 
serem vendidos no local, que é destinado 
apenas para orgânicos. Foram encontrados 
queijos, mel, ovos, doces com derivados de 
leite entre outros itens de origem animal, os 
quais não se encaixam como orgânicos.

a feira funciona em parceria entre a 
prefeitura de Campo Grande e a SFa, po-
rém o setor municipal não havia percebido 
ou fiscalizado o correto funcionamento do 

espaço.
Flávio mizote explica que o local é 

destinado apenas para frutas e legumes 
orgânicos. no caso de produtos de origem 
ou com compostos animais é preciso auto-
rizações de outros setores como a vigilância 

sanitária, mas este não é o objetivo original 
do projeto.

o diretor do Sepdag, Celso martins, 
explica que mesmo que esta feira tenha um 
caráter de venda direta ao consumidor, não 
está livre da ação dos fiscais federais.

Mesmo tendo caráter de venda direta ao 
consumidor, feira promovida na Capital não 
está livre de fiscalização

Fiscais federais estão de olho para verificar o que está sendo comercializado na feira

governo revoga isenção do FUnrUral
e deixa categoria prodUtora insatisFeita

o Governo Federal revogou no meio 
do ano passado o parágrafo quarto 
da lei 8.540/92, que garantia a 

isenção do imposto sobre operações entre 
pessoas f ísicas que tratasse de cria, repro-
dução e engorda de gado. anteriormente, 
o tributo -que tem uma alíquota de 2,3%-, 
era cobrado somente quando o gado ia para 
o abate, o frigorífico recolhia do pecuarista 
e repassava à receita Federal.  

Embora a medida do Governo já tenha 
mais de um ano, a maioria dos pecuaristas só 
se atentaram pela novidade há poucos dias 
quando a receita Federal começou a enviar 

comunicado individual aos produtores que 
não tinham feito o recolhimento do tributo. 
Em carta, a instituição detalha as movimen-
tações do pecuarista e o quanto ele deve 
recolher, sendo que tal atitude surpreendeu 
e passou a causar burburinho entre eles e 
as entidades que os representa.

Uma das entidades a tomar uma atitude 
em relação ao fato foi a acrissul (associação 
dos Criadores de mato Grosso do Sul). o 
advogado da instituição, márcio Torres, 
protocolou um mandado de segurança no 
Tribunal regional Federal 3ª região no 
qual pede o fim da cobrança do Funrural. 

Se deferido, a medida vai isentar os sócios 
da cobrança do tributo.

o assessor jurídico da Federação de 
agricultura e Pecuária de mato Grosso 
do Sul (Famasul), Carlo daniel Coldibelli 
Francisco, alerta que os produtores não 
podem parar de recolher o tributo, uma 
vez que nenhuma decisão favorável aos 
produtores foi tomada ainda. “orien-
tamos que o produtor que discorde da 
contribuição – para se proteger- faça o 
pagamento do tributo para depois recor-
rer. outra alternativa é utilizar a figura do 
depósito judicial, uma vez que se a decisão 
for contrária a ele o dinheiro foi recolhido 
e será revertido automaticamente para a 
receita, sem que o mesmo pague multa”, 
explica.

REVOGAÇÃO - depois da revogação, 

em cada transação comercial o imposto tem 
de ser recolhido. Se um animal nasceu em 
uma fazenda, foi criado em outra, engorda-
do em uma terceira e, finalmente, abatido 
no frigorífico o Funrural vai ser cobrado 
três vezes, o que vai acrescentar 6,9% ao 
produto final. Como não será mais somente 
a indústria a responsável pelo recolhimento, 
o produtor tem de pagar o tributo por meio 
da darf (documento de arrecadação de 
receitas Federais).

Grande parte do Funrural, 2%, é desti-
nada para fortalecer o caixa da Previdência 
Social, sem gerar nenhum benef ício ao 
contribuinte. de acordo com o advogado da 
acrissul, a Constituição Federal só permite 
ter fontes de recursos para a Previdência: 
folha de pagamento dos funcionários, fa-
turamento e lucro das empresas.

Maior parte do tributo é destinada para fortalecer o 
caixa da Previdência Social, sem gerar benef ício ao 
contribuinte

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagenbank.com
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pesQUisa mostra QUe capacitação
eleva FatUramento das cooperativas

Capacitação dos funcionários, 
dirigentes, gerentes e coo-
perados significa fortaleci-
mento de qualquer empresa, 
inclusive do sistema de coo-

perativas. Um levantamento divulgado este 
ano, com base entre 2004/2008, demonstra 
que aumentou em 17% o faturamento destas 
empresas, sendo que o setor agropecuário 
compreende o maior número no Estado.

os números foram apurados durante 
pesquisa da monografia do gerente de 
capacitação do SESCooP/mS Juarez 
Pereira. Em seu trabalho de conclusão do 
curso de mba em Gestão Empresarial de 
Cooperativas ele constatou a importância 
da capacitação no desenvolvimento do 
cooperativismo de mS. Pela pesquisa, foi 
comprovado um aumento significativo no 
número de participantes dos eventos de 

capacitação que foi de 172%, mostrando o 
interesse das cooperativas pelos programas 
de capacitação.

o trabalho também constatou que 
houve expansão considerável no volume 
de associados, que chegou a 40%. Já o total 
de funcionários registrou crescimento de 
20%. Sem contar o aumento de 17% no 
faturamento das cooperativas. a procu-
ra elevada pelos eventos de capacitação 
profissional, traduz a necessidade cada 
vez maior de profissionais qualificados, 
dirigentes competentes e funcionários 
comprometidos. na avaliação de Juarez, as 
cooperativas precisam assumir com compe-
tência a “dimensão associação de pessoas” 
e a “dimensão empresarial”. Elas devem ser 
competentes naquilo que fazem para se 
tornarem competitivas no mercado.

Em sua pesquisa, Juarez Pereira en-
trevistou 10 dirigentes, 10 gerentes e 10 
funcionários de diferentes cooperativas que 
participaram dos eventos de capacitação 
profissional do Sescoop/mS, no período de 
2005 a 2008. a meta, segundo ele, foi avaliar 
os programas de capacitação profissional 
na visão dos dirigentes das cooperativas 
em relação aos gerentes, dos gerentes em 

cionários e o faturamento destas empresas 
tiveram um acréscimo. “Pode-se dizer que 
houve um crescimento qualitativo, pois se 
existe uma cooperativa do ramo de interesse 
bem consolidada não há necessidade de se 
fundar outra”, destaca.

Levantamento demonstra 
que faturamento de 
cooperativas aumentou 
17%

relação aos funcionários e dos funcionários 
em relação a si próprios.

ainda conforme o levantamento o 
número de novas empresas não aumentou 
muito no período pesquisado, saindo de 
86 para 87. Porém, a quantidade de fun-

Juarez Pereira constatou que preparo é uma das ferramentas essenciais para crescimento econômico

Organizadores do evento pretendem levar campanha para o interior do Estado

campanha incentiva o 
consUmo consciente 
de sacolas plásticas
os twiteiros (adeptos do twitter) de 

Campo Grande promoveram no 
dia 28 de novembro um manifesto 

na Praça ary Coelho para conscientizar a 
população sobre o uso desnecessário de 
material plástico, em especial sacolinhas 
utilizadas para transporte de compras.

Para incentivar o uso de sacolas reu-
tilizáveis como as de pano, o grupo idea-
lizador do movimento intitulado dia 100 
sacola montou um posto de troca de sacolas 
plásticas por sacolas de pano, onde a cada 
20 sacolas o adepto da idéia ganhava uma 
retornável. além disso, foram distribuídas 
mudas de árvores nativas

o organizador do movimento, Geraldo 
Tomas explica que a ideia nasceu na rede 

social Twitter e saiu do virtual para o real 
com o lançamento da campanha “Troque 
seu plástico poluente por uma sacola 
retornável, resistente”, que dará o tom do 
dia100sacolaCG. Para os idealizadores da 
campanha, o intuito não é que as pessoas 
não utilizem mais sacolas plásticas, mas sim 
diminuir o consumo desenfreado. 

de acordo Geraldo Tomas, a ideia é 
estimular que as pessoas reflitam usem 
menos plásticos e tenham ciência que uma 
só sacola pode não incomodar, mas várias 
sacolas juntas causam um grande proble-
ma. “Percebo isso nas minhas pescarias 
quando olho para o rio e constato um mar 
de sacolinhas brancas, o que me incomoda 
bastante; então conhecemos outras pessoas 

que também perceberam esse problema e 
criamos esse movimento”, explica.

Tomas ainda revela que os twiteiros de 
Campo Grande pretendem desafiar inte-
grantes de outros municípios para que ado-
tem a idéia. “queremos que todo Estado se 
junte a nós e depois pretendemos levar esta 
campanha para a esfera nacional”, diz.

Segundo o movimento, as sacolas são 

incapazes de se decompor em curto prazo 
e as de plástico demoram pelo menos 300 
anos para se degradar no meio ambiente. Em 
todo o mundo são produzidos 500 bilhões 
de unidades a cada ano, o equivalente a 1,4 
bilhão por dia. no brasil, 1 bilhão de sacolas 
são distribuídas nos supermercados mensal-
mente – o que dá 66 sacolas por brasileiro ao 
mês.  Veja vídeo no www.agroin.com.br

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com
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Perigosos [são os 
que apresentam 
periculosidade 
ou  uma d a s 
seguintes car-
acterísticas:  in-
flamabilidade, 
corrosiv-
i d a d e , 
reativ-
idade, 
t o x i -
d ade  ou 
patogenicidade.

Parece contra-
ditório, mas este 
tipo de lixo não 
deveria ir para o 
lixo. despejados no 
aterro sanitário ou 
lixão a céu aberto es-
ses descartes duram 
de 100 à 500 anos para 
se degradarem. 

no brasil são pro-
duzidas anualmente, 

segundo a associa-
ção. brasileira da 
indústria Elétrica 
e Eletrônica (abi-
nEE), cerca de 
800 milhões de 
pilhas e 17 mil-

hões de bate-
rias por ano. 
a fabricação 
não pode ser 

evitada, mas 
as grandes dis-

tribuidoras de 
pilhas e baterias já 

estudam formas de 
diminuir a porcent-

agem dos materiais 
na composição. 

a expectativa é que 
até 2010 todos os esta-

belecimentos comerciais 
ofereçam este suporte, o 

problema é que poucas 
pessoas sabem que não se 

deve jogar qualquer pilha 

popUlação não sabe como dar destino 
a resídUos perigosos como as pilhas

Úteis, muito utilizadas em eletrôni-
cos, brinquedos, equipamentos 
domésticos etc; a pilha comum 

que parece inofensiva, ao contrário do que 
se pensa, é uma grande vilã para o meio 
ambiente.

dentre seus vários componentes estão 
os três mais tóxicos: chumbo, cádmio e 
mercúrio. os resíduos descartados podem 
contaminar o solo, lençol freático, rios, 
lagos até atingir a fauna, flora e conse-
qüentemente chegar as pessoas por meio da 
ingestão da água ou de produtos agrícolas 
irrigados com água contaminada. 

o Conselho nacional do meio ambiente 
(Conama) classifica pilhas e baterias 
de celular como Classe 1 dos resíduos 

ou bateria no lixo de casa, e que existem 
alguns pontos de coletas na cidade.

Em julho do ano passado entrou em 
vigor a nova regulamentação da Lei de 
Crimes ambientais, sancionada em decreto 
assinado pelo presidente Luiz inácio Lula 
da Silva, que define como infração e prevê o 
pagamento de multa para empresas que não 
derem destinação correta a produtos tóxi-
cos, como pneus, pilhas e baterias. o valor 
da multa pode chegar a r$ 50 milhões.

a equipe do Jornal agroin apurou que 
em Campo Grande existem poucos locais 
para o descarte desse tipo de material.

o tema, que serve apenas de bandeira 
durante campanha em eleições políticas, é 
tratado com descaso pelo poder público. 
nem mesmo as secretarias do meio ambi-
ente, municipal e estadual, fazem trabalho 
de fiscalização e conscientização sobre o 
assunto. 

na assembleia Legislativa foi encontra-
do um receptáculo timidamente colocado 
disposição do cidadão que nem mesmo tem 
consciência de como agir com a questão. 
(colaborou Diogo Pinto).

Aparentemente 
inofensiva, a pilha 
comum é um lixo químico 
altamente perigoso

desde o dia 16 de novembro o Tri-
bunal de Justiça de mato Grosso 
do Sul, por meio da Secretaria de 

Tecnologia da informação do Tribunal de 
Justiça do Estado, promove com a ajuda de 
parceiros, o Projeto para ajuda a Criança 
e ao idoso.

Com apoio de pessoas da sociedade 
civil, voluntários, empresas privadas o 
projeto visa ajudar crianças ou idosos que 
são carentes e se encontram instituições 
filantrópicas, nas ruas sem residência, ou 
abandonados em suas residências em estado 
de calamidade. Para a campanha de natal a 
entidade cadastrou 1652 crianças atendidas 
por entidades assistenciais/educacionais, 
porém mais de 700 ainda não foram pre-
senteadas.

o interessado em adotar o pedido de 

uma das crianças, basta acessar o site www.
tjms.jus.br/pacijus. Lá estão a idade, fotos, 
o nome da instituição e qual brinquedo o 
assistido gostaria de ganhar. os pedidos vão 
desde brinquedos simples aos com controle 
remoto, roupas, sapatos e bicicletas. muitas 
crianças acabaram deixando a critério do 
colaborador.

ao acessar o site o colaborador vai en-
contrar a lista de crianças e a indicação se 
ela ainda aguarda presente (em branco), se 
foi presenteado mas ainda não recebeu (em 
amarelo) e presente já entregue (em lilás). 
Lá o padrinho vai escolher qual criança vai 
doar, preencher o cadastro e enviar para o 
projeto.

o Jornal agroin é uma das empresas 
colaboradoras, tanto em adoção quanto 
em divulgação da campanha. 

tribUnal de JUstiça promove campanha de 
natal para presentear crianças carentes
Ainda existem mais de 700 crianças na espera

Foto: Divulgação
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olunac ocials

A Agroin está dando mais um grande passo profissional. Depois de solidificar como o principal 
jornal do agronegócio no Estado, agora abre sua filial no estado de São Paulo. O diretor financeiro/
tecnologia Wisley Torales Arguelho, já montou toda a estrutura da filial Agroin em solo paulista, 
que terá como atividade principal a construção de home pages e portais para a web. No portfólio 
estão todos os sites do Agrocentro (Feicorte, Feileite, Feinco, Centro Imigrantes e Agrocentro), e 
outros 15 que estão em construção.

O governador André Puccinelli e o 
Secretário de Obras Edson Girotto 

deram um presente de natal, [mes-
mo que uma fração, 28 km apenas] 

para os figueirãoenses e para os 
produtores da região que utilizam a 
rodovia MS 436 (Figueirão/Alcinó-

polis). Meu amigo Getúlio Barbosa, 
prefeito de Figueirão, era só alegria 
no evento que reuniu centenas de 

pessoas entre os quais Rubinho 
Catenacci que tem lutado para que 

a região receba investimentos do 
governo e o selo IG (Identificador 

Geográfico) do MAPA.

Rubinho Catenacci é mesmo um 
iluminado! Encerra o ano de 2009 
contabilizando saldo positivo em 
todas as participações da 3R, 
inclusive em seu Leilão de Bezerras 
de Qualidade 3R realizado no dia 
25 de novembro transmitido pelo 
Canal do Boi, que alcançou média 
geral de R$ 7.300,00. No entanto 
o grande destaque foi a liquidez; 
100% de venda o que elevou em 
52% o crescimento em relação 
a edição anterior do remate. Os 
maiores compradores foram Calil 
Mohamed e Joel Nogueira.

Meu big amigo (e põem big nisso) Rick Amatuzzi está com 
grande novidade, a Nutriks; sua empresa que passa a ser a 
nova distribuidora da Socil para o Estado. A empresa (Socil) 
que conhece o potencial do Estado tem pretensões futuras 
de investimento estratégico aqui. 

O presidente eleito da Nelore MS (assume em fevereiro 
2010) Guilherme Bumlai deu entrevista exclusiva ao site 
www.agroin.com.br. O jovem presidente destaca na entre-
vista os novos rumos da entidade, a construção do parque 
do nelore (com obra prevista para o ano que vem) e os re-
sultados da Expoinel MS 2009. Acesse ao site e acompa-
nhe a entrevista em vídeo.

Calil Mohamed e Dr. Rezala prestigiaram alto o leilão da 3R

Nossos companheiros sul-mato-gros-
senses, Nilson Ricartes e Marcelo Igu-
ma (Dourados), serão os representan-
tes do Estado na diretoria nacional da 
ABQM. Ambos fazem parte da diretoria 
que acaba de ser eleita para o triênio 
2010/12. Nilson será diretor do depar-
tamento de laço comprido e do quadro 
de juízes da entidade. A ABQM terá no 
comando da presidência Paulo Cezar  
Rebeis Farha, eleito com 60% dos vo-
tos válidos.

Foto: Rachid Waqued
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