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circulação 
estadual

o vice-prefeito de Campo Grande e 
Secretário Municipal de desenvolvim-
ento Econômico, de Ciência, Tecnologia 
e do Agronegócio, Edil Albuquerque, 
revela que Campo Grande vive um 
grande momento de expansão. Princi-
palmente em sua pasta, pois empresas 
de diferenciados setores estão sinali-
zando interesse em instalar unidades 
na Capital. Página 3.

edil detalha 
investimentos 
para campo Grande

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

A Expogrande, maior vitrine da 
pecuária sul-mato-grossense, já 
movimenta o agrosetor. A feira que 

oficialmente será aberta ao público em geral 
no próximo dia 26, às 18h, na pista central 
do Parque de Exposições Laucídio Coelho, 
inicia no domingo, dia 15, os primeiros 
leilões programados.

A edição 2009 da exposição acontece 
entre os dias 26 de março e 5 de abril, em 
Campo Grande. No decorrer do evento, 
serão realizados 43 leilões, cinco dias de 
rodeios e 12 shows musicais. A expecta-
tiva, segundo  o presidente da Acrissul, 

Laucídio Coelho Neto, é de que sejam 
comercializados 15 mil animais durante a 
71ª Expogrande.

o orçamento final da Expogrande 2009 
ainda não foi fechado e, segundo, Laucídio 
Coelho Neto, deve girar em torno de R$ 2 
milhões. A feira é uma oportunidade para 
pecuaristas comprarem e venderem gado, 
bem como finalizar outros negócios como 
o de suplementos animais, implementos 
agrícolas e créditos. Uma agenda de shows 
começa no dia 26 de março e termina em 
5 de abriu, inclusive alguns com entrada 
franca. Página 5.

maior feira aGropecuária do ms já começou

A pavimentação  de estradas 
para melhor transporte da 
produção é um desejo notável 
dos produtores. Uma das es-
tradas que rendeu muitos pe-

didos ao Governo Estadual foi a MS-436, entre 
Camapuã e Alcinópolis. Aqueles que utilizam 
a via para transporte comercial ou pessoal 
esperam pelo cumprimento a promessa de 
pavimentação, feita pelo governador André 
Puccinelli. A via ainda não recebeu os primei-
ros metros de asfalto, mas a expectativa já é 
grande. Em outros locais (foto), as obras já 
dão os primeiros sinais.

Considerada um dos celeiros do agrose-
tor na Região Norte, Figueirão e entorno 
já começa a fazer planos para aumentar 
a produtividade. isto porque o secretário 
Estadual de obras Públicas, Edson Girotto, 
já sinalizou obras para a MS-436, quando 
visitou o município recentemente.

As obras de pavimentação para a MS-
436 devem começar no primeiro semestre 

deste ano, com um trecho inicial de 160 km. 
Mesmo com apenas uma parte entregue 
num primeiro momento, os produtores já 
contabilizam menos gastos nas viagens, já 
que a estrada é de areia em grande parte do 
trajeto, o que provoca atoleiros tanto em 

dias secos quanto nos chuvosos.
Segundo Secretaria Estadual de obras 

Públicas, a Agesul já está providenciando 
um levantamento do local para que seja 
feito o orçamento dos custos.  “Estamos 
elaborando o projeto para esta obra, que vai 

beneficiar Camapuã, Pontinha do Cocho, 
Figueirão, Alcinópolis e a quem precisar de-
sta estrada. Todo o trecho deve ficar pronto 
até 2010”, assegura o secretário-adjunto de 
obras do Estado, Marco Aurélio Pereira. 
Páginas 8 e 9.

Autoridades demonstram entusiasmo com a feira

Região Norte, que 
há muito tempo 
esperava o anúncio do 
Governo, é a que mais 
comemora o pacote

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 2

JORNAL AgROiN AgRONEgÓCiOS
Circulação Estadual

ANO i - Nº 9
Março - 2009

Jornalista Responsável: 
EdER CAMpOS

dRT-MS 031
edercampos@agroin.com.br 

diretor de Arte: 
WiSLEy TORALES ARguELhO

wisley@agroin.com.br

Jornalista Assistente: 
ELiANE FERREiRA / dRT-MS 152

redacao01@agroin.com.br

Representante dourados: 
FidELiNA TORALES
lina@agroin.com.br

9629-7991

O Jornal Agroin Agronegócios é uma 
publicação de responsabilidade da 

Agroin Comunicação.

Redação, publicidade e Assinaturas  
Rua 14 de Julho, 1008 Centro 

CEp 79004-393, Campo grande-MS
Fone/Fax: (67) 3026 5636 

agroin@agroin.com.br
www.agroin.com.br

AgROiN COMuNiCAçãO 
não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas entrevistas ou matérias 

assinadas.

“esse estado tem raça”

aldeia limitada

Como fiz anteriormente em outro 
artigo, elogiando as pessoas que organi-
zaram a EXPoiNEL MS/2008, lembran-
do sempre que, foi e é até o momento, a 
melhor EXPoiNEL de todos os tempos, 
venho agora, com muita tristeza, saber 
que a nossa EXPoGRANdE/09 não será 
“obrigatória” para o ranking estadual, 
isso me deixa muito preocupado, pois 
o que já conquistamos a duras penas, 
não pode e não deve ser deixado de lado 
por desavenças de cunho sócio-político, 
eu mesmo, por diversas vezes, sendo 
através de artigos, comentários e até 
mesmo em discussão com um diretor da 
Acrissul, demonstrei minha indignação e 
descontentamento com o tratamento ina-
dequado e injusto para com os criadores 
de nelore e demais expositores durante 
as Expograndes anteriores.

Mas, ao meu ponto de vista, a EXPo-
GRANdE e EXPoiNEL-MS deveriam 
ser “obrigatórias” sempre perante o 

circuito das exposições rankeadas do nosso 
estado. Como são seis (06) as exposições 
“obrigatórias”, a cada ano escolhe-se qua-
tro (04) no interior e mais essas duas (02) 
supra citadas.

Será que vale à pena arriscar tudo que 
já se conquistou e agora não prestigiar a 
EXPoGRANdE?

isso mesmo, se os criadores aderirem a 
esta idéia e não prestigiar a nossa Expogran-
de, estaremos dando um tiro no pé com a 
não obrigatoriedade desta exposição, pois 
muitos criadores não virão, a exposição 
não terá um número significativo de ani-
mais em julgamento, consequentemente, 
haverá um desestímulo dos criadores de 
fora do estado, isso pode afetar também 
o resultado dos leilões já programados, e 
depois? Conseguiremos reerguer as futuras 
Expograndes?

Acho de grande valia uma nova análise 
dessas questões e da obrigatoriedade da 
EXPoGRANdE para o ranking estadual.

Já sabemos que existe um consenso geral 
em torno de um nome para as próximas 
eleições da Acrissul, e o momento é de 
unirmos em prol de uma Expogrande de 
sucesso, se a ASCN foi capaz de realizar 
a melhor EXPoiNEL de todos os tempos, 
a responsabilidade continua, vamos fazer 
uma Expogrande de destaque também, 
afinal o MS é potencialmente a grande força 
da pecuária nacional, e não podemos de 
forma alguma enfraquecer ou desmerecer 
nossos principais eventos.

Estamos em meio a uma crise mundial, 
isso afetará o setor rural sobremaneira, 
portanto, não podemos nos dar ao luxo de 
realizar eventos “meia boca”, vamos unir, 
juntar esforços e fazer de tudo para manter 
o Nelore no lugar que lhe é devido, ou seja, 
no topo.  Este lugar não foi conquis-
tado por acaso, mas sim, através de muita 
luta, perseverança, ideais, arrojo de homens 
destemidos, mas acima de tudo, através da 
união de muitos criadores que acreditaram 

no zebu.
Agora é a nossa vez de dar continui-

dade ao que grandes homens fizeram e 
ainda fazem pelo nelore. Vamos colocar 
a raça acima de tudo, vamos prosseguir 
nossa luta por dias melhores em nossas 
associações e torná-las cada vez mais 
fortes.

Á título de informação, a EXPo-
GRANdE é a segunda exposição agro-
pecuária mais antiga do Brasil, pode até 
não parecer relevante o fato, mas tenham 
certeza, é extremamente importante 
para o MS e principalmente, para as 
gerações futuras, pois, nós passaremos, 
mais o zebu estará sempre em evidência 
e crescendo ano após ano.

PS: Quanto a EXPoGRANdE, espe-
ramos o mesmo!!!

O autor é Médico Veterinário, 
Médico Veterinário, Gerente ABCZ 

CG-MS, adrianoabcz@hotmail.com 

Adriano Garcia*

Gervásio Alves de Oliveira Júnior*

Que eles estavam aqui quando o Brasil 
foi descoberto, isso ninguém cogita discor-
dar, mas daí a querer um pedaço cada vez 
maior de terra, aí a história fica diferente. 

o episódio que se segue a respeito da 
demarcação da área da reserva indígena 
Raposa Serra do Sol, que fica em Roraima, 
reflete diretamente em Mato Grosso do 
Sul. 

Aos menos atentos, a decisão do Su-
premo Tribunal Federal, ainda não defini-
tivamente julgada (o placar é de 8 a zero, 
em 11 possíveis), de reconhecer legítima a 
demarcação contínua da terra indígena de 
Roraima, pode parecer um abalo ao direito 
de propriedade e um viés na segurança 
jurídica, pressuposto básico do Estado de 
direito e da paz social.

Não é bem assim. o ministro Menezes 
direito elencou pelo menos dezoito condi-
ções a serem observadas nas demarcações e 
na exploração das terras de posse silvícola, 
A maioria delas é fruto de incansáveis 
debates travados em todos os rincões do 
país, notadamente em Mato Grosso do Sul, 
que vive um dos epicentros do problema, 
dada sua enorme população indígena, a 
luta provocada por desenfreado processo 
expansionista gerada pela tentativa de 
substituir brancos por índios em região 

maciçamente antropizada.
o Supremo assim, não só resolveu o caso 

concreto, mas traçou diretrizes interpre-
tativas do texto constitucional, exortando 
em sua plenitude a vontade do legislador 
constituinte no tocante ao regramento do 
direito fundiário indígena a ser seguido 
no país.

o primeiro ponto que interessa nosso 
Estado, diz respeito ao que se denomina 
“fato indígena”, como condição ao início 
do processo de identificação de terras in-
dígenas. Estudos antropológicos à parte, os 
magistrados entenderam que só tem direito 
a terra, aldeias e reservas indígenas que 
ocupavam, fisicamente, o espaço reivindi-
cado na época da Constituição Federal de 
1988. isso acaba com a pretensa ambição 
dos antropólogos de plantão de criar novos 
territórios, com fundamento sem lastro 
jurídico de que os indígenas perambularam 
por estas plagas em tempos remotos.

de outra banda, a decisão espanca 
qualquer interpretação que vise à ampliação 
da terra indígena já demarcada. ou seja, as 
atuais demarcações de terras indígenas não 
poderão ser objeto de uma nova demarca-
ção, ampliando a sua área.

Evidentemente, os produtores de arroz 
de Roraima foram severamente prejudica-

dos e terão de pagar uma conta que deveria 
ser do Estado brasileiro, que incentivou a 
colonização e o desenvolvimento dessas 
áreas. 

Todavia, o julgamento põe uma pá 
de cal nas pretensões expansionistas das 
reservas em Mato Grosso do Sul; sepulta 
a idéia de recriar ambientes indígenas em 
terras que há décadas estão incorporadas 
ao processo produtivo e ocupadas por não 
índios. Garante à sociedade a utilização 
dos recursos naturais para interesse de 
todo o povo brasileiro, como o uso dos 
rios para a produção de energia, no caso 
da construção de hidrelétricas, o garimpo 
e demais recursos naturais.

A médio e longo prazo, tal decisão, 
se finalmente aprovada pelo Supremo, 
constituirá inegável avanço da sociedade 
brasileira. desde logo, para Mato Grosso do 
Sul, se torna um alívio e garantia de segu-
rança no Estado, tão imperiosa para atrair 
investimentos. Sem aumento das áreas 
indígenas, ou criação de reservas em terras 
particulares, esvaziam-se as preocupações 
em perder terras para os índios.

O autor é advogado e presidente da 
Comissão de Assuntos Agrários e Agrone-

gócio da OAB/MS
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diversificação é a palavra de ordem para
campo Grande, afirma edil albuquerque

Aqui vai ser diferente: a mercadoria já sai 
desembaraçada dentro do contêiner chega 
lá e é só embarcar no navio. Temos também 
um aeroporto trabalhando num dinamismo 
muito grande. A aviação do Exército que 
já tem 40 helicópteros, vai ter mais de 200 
fazendo o rastreamento de toda esta região 
com o Amazonas. Por isso volto a repetir: 
a cidade vive um bomm e temos muitos 
projetos já com dinheiro e outros em fase 
de estudo.

Agroin – Eles estão acreditando nesta 
logística que está sendo criada?

Edil Albuquerque – Com certeza. Eles 
dizem que aqui é o up grade da região Centro-
oeste. Vamos fazer uma grande infra-estrutu-
ra. Vamos negociar com as empresas, vender. 
Vai ser uma espécie de condomínios com 
concessões. Está muito receptivo a adesão 
por Campo Grande, inclusive tudo alinhado 
com o empresariado e governo.

Agroin- Existe a possibilidade da 
criação de mais pólos industriais, já que 
muitas indústrias estão querendo se ins-
talar aqui?

Edil Albuquerque – Não são empresas 
de chaminé muito alto. Não como exigência, 
mas a gente pretende adotar aqui a atração 
de empresas com tecnologia mais apurada.  
Nós queremos dotar setores. Por exemplo, 
na região da Moreninhas queremos um 
setor moveleiro, inclusive já estamos com 
tratativas com empresários.

Agroin – Além da qualidade de vida, o 
que mais atrai investidores para cá?

Edil Albuquerque – Eu diria que o 

Secretário e vice-prefeito de Campo Grande, Edil Albuquerque

atrativo da região. Setor sucroalcooleiro, 
por exemplo: veio para cá porque as terás 
são mais baratas e em outros lugares já está 
saturada. Nosso atrativo fiscal também é 
bom. Entendo que Campo Grande é a bola 
da vez no Centro-oeste. Só não vamos 
ter hidrovia aqui. outro dia recebemos a 
visita de uma empresa que representa um 
mercado chip para colocar em cães, contra 
leishmaniose.

Agroin – Quais são os próximos pro-
jetos para a área rural da Capital?

Edil Albuquerque – Vamos dividir a 
área rural em quatro. Vamos trabalhar em 
todas as estradas vicinais, fazer um inven-
tário de tudo: o que você cria, o que faz? É 
turismo? Lazer? Subsistência? Vamos ter 
uma patrulha mecanizada à disposição 
destes proprietários. Vai ser um projeto 
guarda-chuva permanente. Evidentemente 
que vamos conversar com os empresários 
para disciplinar os critérios de utilização das 
vicinais, pois elas são sensíveis. 

Agroin – Campo Grande já tem o título 
de Capital da Pecuária. Agora a idéia é 
fazer um evento sobre carne, também de 
sua autoria. Como vai funcionar?

Edil Albuquerque – Nós já fizemos 
reuniões, mas agora nós vamos fazer de uma 
maneira mais representativa, com entidades 
e marqueteiros. Temos uma idéia pronta que 
agora será levado ao governo.

Provavelmente em novembro queremos 
envolver 30 mil pessoas neste festival da car-
ne. Queremos, por exemplo mudar o hábito 
de falar carne de primeira e segunda para 
dianteiro e traseiro. Palestras, cortes e suas 
tecnologias, raças e preferências dos merca-
dos compradores informações nutricionais. 
Não queremos fazer um churrasco. Temos 
que parar com este conceito de que o gaúcho 
é o mais entendido em carne. Nosso estado é 
o que mais entende de carne. As qualidades 
estão aqui e é o nosso maior produto. Em 
qualquer lugar que você for pode pedir uma 
carne. Nos Estados Unidos a carne parece 
um isopor, um chiclete. Mas nós vamos tratar 
de outras carnes também.

Agroin – E no turismo?
Edil Albuquerque- Um dos fortes é o 

nosso relacionamento. Nisto estamos partin-
do para o turismo de eventos e de negócios. 
É um segmento que não tem chaminé, não 
polui e gira vários setores: o de turismo de 
contemplação, rede hoteleira, restaurantes, 
aluguel de carros... Nós temos um autódromo 
praticamente parado. Tem que movimentar. 
infelizmente ele foi construído muito longe 
e o povão não tem acesso.

Agroin- Muito se escuta sobre os 
reflexos de uma crise que se instalou 
no mercado internacional. Isto acabou 
freando investimentos empresarias em 
Campo Grande?

Edil Albuquerque - Ao contrário. Mui-
tas empresas estão sinalizando sua instalação 
de unidades aqui em Campo Grande e muitas 
são de ponta. A gente não revela o nome 
porque, como eles, eu trabalho captando 
empresas para cá. A gente revela o milagre, 
mas não o santo. Temos, por exemplo, uma 
empresa no ramo de leite – com leite em 
pó, leite condensado – na ordem de 300 mil 
litros/dia. É um boom na parte de leite. Recebi 
outro dia um empresário que trabalha com 
acústica, tipo lã de vidro, isopor bolha. Só por 
aí a gente percebe que várias empresas e de 
setores diferenciados estão interessadas aqui. 
Estamos na contramão da crise. É impres-
sionante o que tem de empresas que estão 
nos procurando. Neste momento estamos 
preocupados com a Reforma Tributária que, 
provavelmente, vai derrubar esta questão de 
subsídio fiscal.provavelmente,

Agroin – O que estas empresas estão 
vendo no Mato Grosso do Sul, em espe-
cial Campo Grande, para despertar este 
interesse de investir?

Edil Albuquerque – Primeiro é a qua-
lidade de vida. Para dar um exemplo vou 
falar do setor têxtil, que é concentrado em 
Santa Catarina, quando falamos em nível 
de Brasil. Eles não teem mais Mao de obra 
e nós temos sobrando, embora nem toda ela 
qualificada. Mas nós vamos qualificar, con-

forme a necessidade. Este setor está muito 
forte aqui. Temos uma empresa que emprega 
800 mulheres e outra 400. o que queremos 
na realidade, evidentemente sem esquecer o 
foco carne/grãos, é diversificar, pois nossos 
filhos não podem mais continuar trabalhan-
do da barranca do rio para lá. Eles teem que 
crescer, estudar, trabalhar e constituir família 
aqui na nossa terra. Temos alternativa para 
vir pra cá. Primeiro por sermos um pólo na 
região. Segundo a energia comprada já caiu 
valores suportáveis, pois muitas empresas 
não vinham porque a energia era muito cara; 
isto que é um fator preponderante muito 
forte. Hoje, as lojas de material de construção 
operam com os mesmos preços de São Paulo, 
porque tudo ficou globalizado, as licitações 
são de pregão eletrônico. Esta aproximação 
com cinco estados que fazemos divisa ajuda 
muito também.

Agroin – Um dos gargalos do agrosetor 
é a questão de logística para transportar 
e desembaraçar seus produtos. O porto 
seco e terminal intermodal de cargas 
realmente prometem agilidade ou é uma 
tentativa governamental?

Edil Albuquerque – A opção de desem-
baraçar os produtos via porto seco – que 
já está em fase de infra-estrutura – vai ser 
uma coisa extraordinária. inclusive estou 
indo para Curitiba conversar com um setor 
de fertilizantes que, aliás, é um dos maiores 
do Brasil. Eles iam comprar o porto seco 
de Bauru e recuaram nas negociações para 
nos receber. É comum hoje chegar no por-
to de Paranaguá, parar e não descarregar. 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

O que a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico, de Ciência, 
Tecnologia e do Agronegócio 
está planejando para 

fortalecer o agronegócio de Campo Grande? 
Estas e outras respostas o titular da pasta 
e vice-prefeito, Edil Afonso Albuquerque, 
responde nesta entrevista ao Jornal 
Agroin Agronegócios. Entre as revelações 
vem o o fato de que empresas de variados 
segmentos estão interessadas em instalar 
unidades na cidade. Para atrair ainda mais 
investidores intencionados em investir na 
Capital, o secretário prega a diversidade de 
oportunidades como maior trunfo.
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eXpedição safra: em discussão, o 
futuro do aGroneGócio mundial 
Enquanto a América do Sul junta 

os cacos do estrago provocado 
pela estiagem na produção de 
grãos, técnicos e analistas de 
instituições públicas e privadas 

se reúnem em Arlington (VA), nos Estados 
Unidos, para discutir e, até certo ponto, 
deliberar sobre o futuro do agronegócio 
no Brasil e no mundo.

Uma comissão formada por jornalistas 
da Rede Paranaense de Comunicação e 
um apoio técnico formado pelos analistas 
Robson Mafioletti (ocepar) e Marcos Matos 
(oCB), além do veterinário Fabrício Mon-
teiro (Faep), participam do Agricultural ou-
tlook Forum, através da Expedição Safra.

Entre os destaques do Agricultural 
outlook Forum está o censo da agricultura, 
balanço e previsões para os principais pa-
íses produtores. Em foco, a transição rural 
nas Américas, processo que considera a 
expansão da produção no lado de baixo do 
continente americano. Brasil, Argentina e 
Paraguai já produzem mais de 100 milhões 

de toneladas de soja e configuram um novo 
e importante player para a formação de 
preço, bem como na relação de oferta e 
demanda mundial.

 Biocombustíveis - A destinação de grãos, 
principalmente o milho, para a produção de 
biocombustíveis, é outro tema da pauta. os 
Estados Unidos utilizam mais de 90 milhões 
de toneladas de milho para produção de 
etanol. “A política energética americana 
mexe no quadro interno de oferta, assim 
como no comércio internacional dos paí-
ses produtores do grão, como o Brasil”, diz 
Robson Mafioletti, analista da organização 
das Cooperativas do Paraná (ocepar). A Lei 
de Energia dos Estados Unidos, de 2007, 
prevê para 2022 a adição de 20% de etanol 
a gasolina no país. Cumprida a meta, serão 
necessários 36 bilhões de galões (cerca de 
136 bilhões de litros) de etanol, sendo 15 
bilhões a base de milho. A principal matriz, 
se não única neste momento, é o milho. A 
lei manda fracionar essa necessidade com 
outras fontes, como a celulose.

América do Sul - Quanto à expectativa 
para o encerramento do ciclo 2008/09 na 
América do Sul, os resultados de forma 
geral estão sendo positivos, destaca Marcos 
Matos, assessor técnico da organização das 
Cooperativas Brasileiras (oCB). “Mesmo 
com a estiagem afetando a safra na Argenti-
na e em parte do Sul do Brasil, e as cotações 
internacionais estarem menores, a produ-
ção brasileira de grãos será a segunda maior 
da história, com produção superior a 135 
milhões de toneladas e com rentabilidade 
positiva viabilizada pelo novo patamar da 
taxa de câmbio”, argumenta Matos.

Pecuária - A retração na demanda 
mundial por carnes, com o arrefecimen-
to do consumo, devido à crise financeira 
mundial, terá capítulo à parte no outlook. 
E mais uma vez, o Brasil está inserido nas 
discussões, como o maior exportador de 
carne de boi e aves e o segundo de suínos, 
lembra Fabrício Monteiro, veterinário da 
Federação da Agricultura do Paraná (Faep). 
Em 2008 o preço da arroba bovina atingiu 

valores recordes acima de R$ 90, sendo o 
abate de matrizes responsável pela alta. 
“depois disso, no início de 2008, um em-
bargo da comunidade européia, focado nas 
falhas do sistema de rastreabilidade, fechou 
nosso mercado mais rentável e levou o 
setor a debater as regras do sistema e as 
exigências impostas pelos compradores”, 
bases e princípios que serão enfocadas 
durante o fórum. 

 Frangos - Monteiro diz, ainda, que nesse 
cenário internacional é preciso considerar 
que a Associação Brasileira dos Exportado-
res de Carne de Frango (Abef) recomenda 
a diminuição de 20% do número de aves 
alojadas. do outro lado, a Rússia, nosso 
principal mercado de carne suína, anuncia 
que está investindo para ser auto-suficiente 
em aves e suínos, dentro de quatro ou cinco 
anos. “E tudo isso acontecendo junto com 
uma das piores crises econômicas da histó-
ria, segundo os especialistas, que muda da 
noite para o dia oferta e demanda, preço e 
rentabilidade. (Expedição Safra)
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A qualidade da pecuária sul-
mato-grossense virá com 
força total na Expogrande 
2009, que neste ano tem 43 
leilões programados. São 

remates de Nelore Po, raças sintéticas e eu-
ropéias, gado de leite, ovinos, gado de corte, 
além de cavalos Quarto de Milha, Árabe e 
animais de serviço. Uma agenda com shows 
variados também está na programação para 
atrair o público em geral.

A abertura oficial da Expogrande 209 
será no dia 26 de março, às 18h, na pista 
central do Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. Já a 1ª etapa de entrada de bovinos 
acontece nos dias 23 e 24, bem como para 
eqüinos e ovinos.

“A Expogrande é a maior exposição 
agropecuária do Centro-oeste e uma das 
maiores do Brasil. Ela retrata a pujança do 

agro-negócio sul-mato-grossense e é uma 
excelente vitrine do avanço tecnológico 
que os nossos produtores, apoiados por 
organismos de pesquisa, conseguiram nos 
últimos anos, especificamente na pecuária 
de corte”. A declaração é do senador delcídio 
do Amaral, um dos principais apoiadores da 
71ª Expogrande, a maior feira agropecuária 
do Centro-oeste. Para a edição deste ano, 
o senador intermediou a liberação R$ 400 
mil, viabilizados junto ao Ministério do 
Turismo.

o orçamento final da Expogrande 2009 
ainda não foi fechado e, segundo o presiden-
te da Acrissul, Laucídio Coelho Neto (foto), 
deve girar em torno de R$ 2 milhões. “É o 
recurso que garante a realização de uma 
feira deste porte e desta qualidade”, resume. 
Para delcídio do Amaral, a importância 
do evento suplanta o âmbito regional. “A 
exposição atrai a Campo Grande gente de 
todos os cantos; dos municípios do interior, 
dos outros Estados, dos países vizinhos e 
até de outros continentes que querem ver 
de perto os animais premiados, as novida-
des em aprimoramento genético, nutrição, 

ganho de peso. Enfim, tudo aquilo em nos 
tornamos especialistas após décadas de 
trabalho duro, tanto no Planalto quanto na 
região do Pantanal”.

CONTROLE - Todos os animais ins-
critos para a 71ª Expogrande só poderão 
ingressar no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho depois de passarem pela vistoria da 
equipe de médicos veterinários que estará 
a serviço da Comissão de defesa Sanitária 
Animal, a qual atuará durante o evento. Essa 
é a regra geral determinada pelas normas 
sanitárias da Expogrande 2009, elaboradas 
pela iagro (Agência Estadual de defesa 
Sanitária Animal e Vegetal), juntamente 
com a SFA (Superintendência Federal da 
Agricultura) e a Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul).

SHOWS- A agenda de shows começa no 
dia 26 de março, com apresentação de Jads 
e Jadson e Marco Aurélio e Paulo Sérgio; no 
dia 27 é a vez de César Menotti e Fabiano; 
dia 28 sobe ao palco a banda NX Zero; o 
violeiro Almir Sater comanda a festa no 
dia 29; o Grupo Canto da Terra aproveita o 
grande público para fazer gravação de dVd 

eXpoGrande traz diversidade e qualidade 
nos leilões e aGenda de shows variados
Expectativa é de leilões 
com casa cheia e grande 
volume de negócios

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

durante show dia 30 (entrada gratuita); dia 
31 também dia de portões abertos com a 
dupla Victor e Vinícios. Quem gosta de 
Guilherme e Santiago já pode se programar 
para o dia 1º de abril; a dupla da terra Maria 
Cecília e Rodolfo faz apresentação em 2 
de abril; João Bosco e Vinícios , no dia 3; o 
fenômeno de vendagens Jorge e Mateus no 
dia 4 e no dia 5 é a vez de Sérgio Reis.

Realizada anteriormente na abertura 
da feira, a cavalgada foi antecipada 
com o objetivo de integrar o público 

e despertar a atenção para o evento mais 
importante deste que é um dos principais 
segmentos da economia de Mato Grosso 

do Sul. A participação no evento é aberta 
a todos os interessados, sendo que não será 
cobrada taxa de participação, não sendo 
necessária nem mesmo a inscrição dos 
participantes. 

depois de trafegar pela Afonso Pena, 

o trajeto prevê passagem pela Rua 14 de 
Julho, dom Aquino, Calógeras e pelo 
entorno do Mercado Municipal. depois, 
os participantes seguirão pela Calógeras 
rumo ao Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. A previsão de chegada é para as 
11h. 

No parque, os participantes serão 
aguardados com um churrasco, com a 
presença de músicos regionais. À tarde, 
haverá provas eqüestres. Para quem não 

tem cavalo e gostaria de participar, a orga-
nização disponibiliza animais para locação. 
A expectativa é de que pelo menos 200 
cavaleiros participem do evento.

A recomendação para os cavaleiros 
e que providenciem os documentos dos 
animais tais como a GTA (Guia de Trânsi-
to Animal) e os exames de anemia e gripe 
eqüina. A apresentação dos documentos 
será obrigatória para que o cavalo possa 
participar do evento. 

cavalGada de abertura da eXpoGrande 2009 será dia 21
A Cavalgada de Abertura da Expogrande 2009 acontece no 
próximo dia 21, sábado, com saída marcada para as 8h, dos 
altos da avenida Afonso Pena

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Leiloeira vai alcançar 
a marca histórica de 
2 mil arremates neste 
ano; concretizando bons 
negócios

mercado internacional atesta qualidade
de rebanhos pelos leilões correa da costa

Frequencia de leilões em quase 
todos os dias da semana e 
experiência em arremates de 
grande porte são algumas das 
características que fazem da 

Correa da Costa um verdadeiro centro 
de negócios e ponto turístico. Só para se 
ter uma idéia, o site da empresa (www.
correadacosta.com.br) é visitado diaria-
mente por mais de dois mil internautas 
brasileiros e de outros países.

Com apenas 16 anos de mercado, a 
leiloeira já ultrapassou a incrível marca 
de 1977 leilões de corte; resultado que só 

a Correa da Costa possui.
A preferência pela Correa da Costa 

vem com as possibilidades de o vendedor 
conseguir preços de acordo com o merca-
do, garantia da realização de seus negócios 
e atendimento diferenciado. 

Embora se fale em um cenário mundial 
de cautela nos mercados compradores, o 
número de certames de gado de elite da 
Correa da Costa, por exemplo, aumentou 
em 20% para este ano, com os mais im-
portantes criatórios e leilões do Estado. 
A precisão nas balanças aferidas pelo 
inmetro dá ao comprador exatidão em 
sua aquisição e ao vendedor a segurança 
que a leiloeira oferece.

PRESENÇA - A Correa da Costa é 
presença marcante também no interior 
do Estado, com leilões que movimentam 
feiras e exposições agropecuárias. Entre 
os dias 17 e 26 deste mês, a leiloeira vai 
bater o martelo de oito dos nove certames 
previstos na Exposição de Jardim. Já em 
maio, produtores já podem agendar para 

a feira de Camapuã, para o Leilão Classe 
A de Reprodutores Nelore.

Considerada parâmetro no mercado 
leiloeiro nacional, a Correa da Costa 
disponibiliza em seu site a agenda de 
leilões que vai promover. Entre as infor-
mações, trata-se de um convite de acesso 

para quem pretende promover e adquirir 
gado nos pregões, com a garantia de 
infra-estrutura moderna, tecnologia de 
ponta, equipe especializada em quase 2 
mil leilões que resultaram em confiança 
de mercado. Este ano a empresa vai ultra-
passar mais de dois mil leilões de corte.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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As lojas de produtos agropecuários 
estão sentindo o reflexo negativo 
da baixa do valor pago pela arroba 

do boi aos produtores, bem como da crise 
que se instalou nos frigoríficos e no mer-
cado mundial. o resultado disto é inadim-
plência no setor veterinário e sementeiro 
varejista.

Com a dita crise mundial nos grandes 
mercados compradores internacionais, as 
empresas de crediário teem recuado nos 
prazos e dado mais facilidade para quem 
paga a vista. Em contrapartida, quem tra-
balha com o mercado de boi não está com 
dinheiro em caixa e vive um momento de 
incerteza, uma vez que frigoríficos estão de-
mitindo funcionários e fechando as portas. 
Um exemplo foi o independência há pouco 
mais de dez dias. Coincidência ou não os 
problemas de fluxo de caixa que obrigaram 
o frigorífico a suspender os abates nas duas 
unidades que ainda operavam no Estado 
chegaram junto com a época de renego-
ciação salarial dos trabalhadores.

Nesta última semana a arroba do boi 
fechou em cotação máxima de R$ 72, 
enquanto que o produtor esperava, antes 
da crise, um valor na casa de R$ 105. Com 
este mercado operando praticamente no 
vermelho, o prejuízo vem alastrando para 
outros setores. inclusive, isto tem forçado 
o Governo a dar recuperação judicial para 
frigoríficos, uma vez que diretamente ele 
precisa destas empresas para exportar 
carne.

Historicamente janeiro, fevereiro e mar-
ço são meses de recebimento de campanhas 
promovidas em novembro/dezembro pelas 
empresas agropecuárias. Porém, juntando 
outros compromissos como volta às aulas, 
impostos e crise a expectativa de recebimen-
to não teve uma das melhores respostas.

o sócio-proprietário da Agroline Pro-
dutos Veterinários, Eduardo de oliveira 
Carvalho (foto), revela que a empresa tem 
amargado uma falta de pontualidade nos pa-
gamentos. Por conta disto, está oferecendo 
menor tempo de crédito que antes era de 
até 90 dias agora caiu para 28 dias. 

aumenta inadimplência 
de produtores rurais 
no mercado de varejo

o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), 
por meio da Agência 
Estadual de inspeção 

Animal e Vegetal (iagro), programa 
para os próximos meses um levan-
tamento inédito sobre o número de 
bovinos e bubalinos infectados com 
tuberculose no Mato Grosso do Sul. 
Além disso, vai fazer um diagnóstico 
por amostragem de casos de brucelose 
em fêmeas.

Mato Grosso do Sul vai ser o se-
gundo no Brasil a ter um diagnóstico 
por amostragem sobre a tuberculose, 
sendo o primeiro Minas Gerais, até 
pela importância do rebanho leiteiro 
daquele estado. Como os registros são 
poucos e não há vacina disponível no 
mercado contra esta doença, quando 
se diagnostica um animal positivo 
na hora do abate, este é encaminha-
do para graxarias, o proprietário 
comunicado e a iagro disponibiliza 
técnicos para fazer ações na fazenda 
de origem.

Segundo o diretor-presidente 
da iagro, Roberto Rachid Bacha, no 
MS 100% dos casos de tuberculose é 
diagnosticado. Ele acredita que, por 
ser uma incidência pequena, os preju-
ízos como um todo não afeta tanto a 
economia. Porém, devem ser colhidas 

35 mil amostras para o levantamento, 
que faz parte do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e da 
Tuberculose Animal (PNCEBT), implan-
tado pelo Mapa em 2001 no País.

O QUE É- É uma zoonose causada 
pelo Mycobacterium bovis e tem evolu-
ção crônica que acomete principalmente 
bovinos e bubalinos. Caracteriza-se pelo 
desenvolvimento progressivo de lesões 
nodulares denominadas tubérculos, que 
podem localizar-se em ualquer órgão 
ou tecido.

BRUCELOSE- o último levanta-
mento sobre brucelose no Estado foi em 
1998 e, na época, foi diagnosticado que 
6,3% do rebanho de fêmeas analisadas 
tinham a doença. No diagnóstico anterior 
(1975), quando era só Mato Grosso foi 
diagnosticada a mesma incidência. As 
autoridades sanitárias esperam que este 
índice tenha diminuído, principalmente 
pelas políticas de controle adotadas.

A médica veterinária do setor de 
brucelose e tuberculose da Superinten-
dência Federal de Agricultura de MS, 
Sandia Bergamaschi Pezerico, revela 
que, em média, a brucelose representa 
perdas de 25% em carne e leite e 15% 
de abortos (bezerros), no rebanho sul-
mato-grossense.

Sandia explica que devem ser colhidas 
15 mil amostras para fazer sorologia. 
A vacina é obrigatória para as fêmeas 
entre três e oito meses de idade, porém 
para evitar interferência sorológica será 
coletado sangue nas de 24 meses.

A médica veterinária ressalta que 
quando se fala no mercado internacional 
de carnes é muito discutida a sanidade 
em relação à febre aftosa, porém ao longo 
dos anos tem aumentado as exigências. 
Ela dá como exemplo a Rússia que exige 
controle de tuberculose e brucelose.

O QUE É – A Brucelose é uma do-
ença infecto-contagiosa provocada por 
bactérias do gênero Brucella. Produz 
infecção característica nos animais, 
podendo infectar o homem. Sendo uma 
zoonose de distribuição universal, acar-
reta problemas sanitários importantes 
e prejuízos econômicos vultosos. As 
principais manifestações nos animais 
– como abortos, nascimentos prema-
turos, esterilidade e baixa produção de 
leite- contribuem para uma considerável 
baixa na produção de alimentos. No ser 
humano, a sua manifestação clínica é 
responsável por incapacidade parcial ou 
total do trabalho. os sintomas se confun-
dem muito como uma forte gripe.

iaGro vai fazer levantamento 
inédito sobre tuberculose
Devem ser colhidas 
35 mil amostras 
para o estudo 
encomendado pelo 
MAPA

Amostras serão colhidas de fêmeas de 24 meses

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Excepcional resultado em vendas, marcado pelo 
esforço e união dos pecuaristas que esperam 
ver a região crescer na atividade e atrair bons 
negócios, em breve

Realizado pelo Sindicato Rural, 
o leilão, que aconteceu no dia 
07 de fevereiro, às 13 horas, foi 
grande sucesso de público e de 
faturamento.

o presidente do Sindicato Rural, Apare-
cido Fernandes, montou uma comissão para 
construção do recinto de leilões. Essa co-
missão é encabeçada por Rubens Catenacci, 
pecuarista e advogado, que é reconhecido 
como um dos grandes responsáveis por 
Camapuã ter o título de Capital do Bezerro 
de Qualidade.

Juntos, o Sindicato Rural de Figueirão e 
o poder público fizeram esse grande evento 
para o município, que segundo Rubens 
Catenacci da Fazenda 3R, se não for o 

maior, é o mais importante da história pelo 
objetivo. “o Figueirão é um grande produtor 
de bezerros de qualidade, porém não tem 
sistemas organizados de comércio a não 
ser nas fazendas. A partir do momento 
que exista um local específico, começa um 
processo de democratização comercial”, diz 
Catenacci.

Para ele o desafio agora é fazer do Fi-
gueirão a “terra do bezerro”.  os primeiros 
passos já foram dados através desta comis-
são que atraiu a atenção dos produtores com 
a doação de 120 animais para um leilão em 
benef ício da construção que tem orçamento 
estimado em R$ 700 mil.

A comissão que tem se reunido com 
freqüência, resolveu promover o arremate 

no dia 07 de fevereiro passado, com palestras 
na parte da manhã sobre pecuária de corte 
e contou com presença de autoridades e 
lideranças ruralistas, entre os quais Edson 
Giroto Secretário Estadual de obras, Cíce-
ro de Souza, Pres. do Tribunal de Contas, 
deputado Estadual Zé Teixeira, Marcelo 
dualibi prefeito de Camapuã e seu símile 
de Costa Rica Jesus Baird e Ademar da 
Silva Junior Presidente da Famasul entre 
outras.

Um almoço, a moda regional, foi servido 
gratuitamente para toda a população, as 13 
horas teve início ao leilão e a noite um baile 
com entrada franca.

Na contabilidade foi alcançada uma 
receita de R$ 73.100,00 pelos 120 animais 
doados e mais R$ 4.500,00 por comissões 
pagas por pecuaristas que venderam suas 

reses no dia.  No total geral, o Sindicato 
arrecadou R$ 77.600,00, valor que segundo 
o presidente Aparecido Fernandes, é sufi-
ciente para iniciar o projeto de construção 
do recinto.

Além da arrecadação em espécie, houve 
ainda doação em material: 14 mangueiros 
no valor de R$ 5.000,00 cada, 1 pavilhão 
doado por Edson Giroto,  pedra brita por  
Waldeli Santos Rosa ex-prefeito de Costa 
Rica e  200 palanques de aroeira por Teco 
de Miranda.

“o objetivo foi alcançado, queremos 
fazer do Figueirão a terra do bezerro, a 
parceria da prefeitura, com administração 
de um cara arrojado como o prefeito Ge-
túlio, Sindicato Rural, não vai ter erro, logo 
Figueirão vai ter a sua marca registrada”, 
finaliza Catenacci.

remate em prol da implantação e construção 
do recinto de leilões de fiGueirão foi histórico
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Autoridades, representantes de classe e pecuaristas estiveram reunidos no Sindicato Rural de Figueirão
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o pacato município de Figuei-
rão, criado pouco menos 
de década, vive momento 
de euforia devido ao cres-
cimento populacional e 

econômico atual. 
de fato há um desenvolvimento na região 

motivado pela pecuária que cada vez mais 
vem ocupando espaço com o anúncio do 
asfalto para a Rodovia MS 436, que liga Ca-
mapuã-Pontinha do Cocho-Figueirão, feito 
pelo Secretário Estadual de obras Públicas 
e Transporte (SEoP), Edson Girotto que 

recente esteve no município.
Girotto que participou mês passado, dia 

07, de um leilão para arrecadar fundos de im-
plantação e construção do recinto de leilões no 
Município de Figueirão MS, organizado pelo 
Sindicato Rural, fez o anúncio para quase 700 
pessoas que acompanhavam ao evento.

Ao longo da estrada, que normalmente é 
de dif ícil acesso devido ao grande volume de 
areia e piora em época de chuvas, é possível 
observar o estaqueamento nos 135 quilôme-
tros até o asfalto próximo a Camapuã.

o prefeito Getúlio Barbosa, que é o se-

gundo prefeito na história de Figueirão, diz 
que a obra é de extrema importância porque 
deve atrair empresas para a região de forma 
a garantir geração de empregos e renda.

 “Há muitos anos a região esteve esqueci-
da, hoje esta obra vai trazer desenvolvimento 
para setores primários do agronegócio. Acre-
dito ainda que empresas, como frigoríficos, 
por exemplo, terão interesse em investir 
aqui”, ressalta Getúlio. 

o governo do Estado, por meio da 
SEoP, anunciou que estará realizando este 
mês etapa da recuperação nas estradas pa-
vimentadas e não pavimentadas em todo 
o Mato Grosso do Sul. São 58 os pontos 
onde a pista ganha recuperação. Entre as 
rodovias não pavimentadas foi incluída no 
cronograma a 436.

Na edição de agosto do ano passado, 
publicamos matéria que revelava as difi-
culdades e perdas dos produtores rurais 

fiGueirão sente efeitos dos investimentos 
econômicos anunciados pelo Governo estadual
Antiga reivindicação de produtores e munícipes, 
a pavimentação da MS 436 já é considerada o 
principal fator de desenvolvimento da região que 
há muito estava esquecida pelo poder público

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com

no escoamento da produção, que por vezes 
têm de criar rotas alternativas, muitas delas 
passando dentro de rios, para chegar a pontos 
pavimentados e seguir caminho.

Procurado pela redação para dar mais 
detalhes sobre o plano de recuperação de 
rodovias, a assessoria de Edson Girotto disse 
que o secretário falará com exclusividade 
para Jornal Agroin, na próxima edição.

Prefieito de Figueirão, Getúlio Barbosa



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 10

Leilões de seguna a quinta-feira,
as 20h, na Estância Orsi, em Campo Grande,

ou ainda, transmissão exclusiva pelo site.

Você já ouviu falar na Teca? o nome, 
que serve para identificar mulheres, 
é também a identificação comercial 

de uma árvore exótica que está ganhando, 
aos poucos, espaço em Mato Grosso do 
Sul. Ainda não é sabida muita coisa sobre 
a cultura, mas existem estudos e um pro-
dutor em Camapuã apostando em lucros 
futuros.

Heron Betero, contador e proprietário de 
uma marcenaria no, município de Camapuã; 
ouviu falar na Teca, por meio de um amigo 

teca cheGa ao estado e promete lucratividade a lonGo prazo

intensivo em empreendedorismo, 
o Seminário Empretec está com 
inscrições abertas nas cidades de 
Campo Grande, Coxim, Maracaju, 
Naviraí, Ponta Porã e São Gabriel 

do oeste, com o objetivo de estimular e 
desenvolver as características individuais 
de empreendedores, de maneira a aumen-
tar a sua competitividade e permanência 
no mercado. 

Realizada pelo Sebrae/MS, a capacitação 
oferece o aprimoramento das habilida-
des empresariais, assistência técnica na 
elaboração de planos de negócios, entre 
outras informações. “No atual momento 
econômico é preciso criar oportunidades 
e para isso as pessoas têm de desenvolver 
seu espírito empreendedor”, avalia a gerente 
de Soluções Empresariais, do Sebrae/MS, 
Edy Reis Ponzini. 

Para a gerente, este é o ponto alto do 
Seminário, que é promovido em mais de 
60 países, incluindo o Brasil, pela parceria 
com o Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento – PNUd e Agência Brasi-
leira de Cooperação – ABC, do Ministério 
das Relações Exteriores. 

“o Empretec é considerado um dos 
melhores programas de capacitação em-
preendedora em todo o mundo e já formou 
mais de 70 mil empresários e candidatos 
a empreendedor no Brasil”, diz. Em Mato 
Grosso do Sul, mais de 2.400 pessoas já 
foram capacitadas a aplicarem suas habi-
lidades na criação e gestão de pequenos 
negócios. 

os participantes são geralmente empre-
sários ou pessoas que buscam se preparar 
para desenvolver um negócio futuramente. 
“A grande maioria já tem um direcionamen-
to do que pretende abrir, mas alguns ainda 
não têm idéia da área onde atuar”, explica 
o administrador de empresas e facilitador 
do curso, Marco Boza.

Boza destaca que não há exigência 
quanto à formação acadêmica e tampouco 
a necessidade dela. “A pesquisa da oNU 
que deu origem ao Seminário aponta que 

para ter bons resultados nos negócios não é 
preciso, necessariamente, ter uma formação 
acadêmica, mas tem que ter uma forma de 
trabalhar diferenciada no mercado”, diz.

Ele explica que o diferencial do Empretec 
está na metodologia totalmente vivencial. 
“Esta abordagem colabora com o resultado 
das pessoas, pois vão experimentar a vivên-
cia de estabelecer metas, por exemplo. o 
participante aprende fazendo”, diz. 

Segundo o instrutor, a capacitação 
também demonstra que nos momentos 
de crise é que se pode perceber e criar 
grandes oportunidades. “o participante 
vai se desligar das outras atividades e se 
ligar nele mesmo, perceber suas ações e 
avaliar quais geram os bons resultados e 
os resultados negativos. A partir daí saber 
como vai passar a agir”. 

PROGRAMAÇÃO -  o presidente 
do Conselho deliberativo do Sebrae, Luis 
Fornari,, explica que em 60 horas de aula, 
distribuídas em seis dias de atividade, a 
metodologia do Empretec combina infor-
mações sobre aspectos comportamentais 
e exercícios práticos. dentre as temáticas 
do Seminário destacam-se: busca de opor-
tunidades, capacidade de correr riscos 

sebrae abre inscrições para 
seminário empretec em seis cidades
A capacitação oferece 
aprimoramento 
das habilidades 
empresariais

Luiz Fornari, presidente do Conselho Deliberativo 
do Sebra-MS

Heron Betero está confiante com o plantio de Teca 
em sua propriedade

calculados, persistência, objetividade no 
estabelecimento de metas, capacidade para 
planejar  e valorizar a informação, persuasão 
e rede de contatos, independência, auto-
confiança, qualidade e eficiência. 

Ao todo, o Sebrae vai oferecer este ano 
16 turmas do Seminário, sendo apenas duas 
na Capital, e as demais no interior do Estado, 
com a possibilidade de 30 participantes por 
treinamento. 

SERvIÇO: 
Mais informações e a pré-inscrição para 

o Seminário Empretec podem ser obtidas no 
site www.ms.sebrae.com.br/empretec 

que trouxe sementes da cidade de Cáceres, no 
estado de Mato Grosso. Curioso com o que 
ouviu sobre a árvore decidiu plantar algumas 
sementes em sua pequena propriedade. Em-
bora não tivesse conhecimento de manejo– o 
que trouxe um atraso na germinação – ele 
conseguiu produzir 1500 mudas, em 200. 
“Mesmo sem cuidados técnicos, a planta 
correspondeu”, diz.

No quinto ano de germinação surgiram 
as primeiras sementes, porém o recém 
adepto da Teca não conseguiu fazer com 

que elas germinassem; fato que só aconteceu 
no ano passado. Ainda sem norte sobre seu 
experimento Betero decidiu em 2004 soltar 
algumas cabeças de gado que possuía para 
pastar onde havia plantado as 1500 mudas. 
o resultado, segundo ele, foi satisfatório 
porque o consórcio pecuária/floresta plan-
tada funcionou.

o que mais faz de Heron Betero um 
entusiasta na cultura da Teca é o preço pago 
pelo metro cúbico. Segundo ele, atualmente 
são U$ 3.500, para o mercado internacional. “Ela é exótica, bem resistente às pragas, dá 

corte em aproximadamente 20 anos e é uma 
poupança para qualquer um sem ter que 
parar com outras atividades”, frisa.

o próximo passo de Heron é comercia-
lizar mudas para outros proprietários inte-
ressados em cultivar uma “aposentadoria”. o 
carioca que há 20 anos mora com a família 
em Mato Grosso do Sul já passou para o 
filho igor, de 21 anos e recém-formado em 
agronomia, algum aprendizado e incentivo 
para apostar neste tipo de floresta.

PESQUISA – A Fundação MS, está com 
pesquisas sobre o cultivo de Teca no Mato 
Grosso do Sul. o responsável é o engenheiro 
agrônomo Carlos Pitol.

Foto: Divulgação
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Gerente da filial brasileira, que está sediada em Campo 
Grande, Rogério Beretta

Além de trazer a qualidade de 
seus produtos veterinários, 
adquirida ao longo dos 90 
anos de atividade, o Labora-
tório Rosenbusch do Brasil 

trouxe também a linha de identificação 
eletrônica de animais que é considerada 
uma das melhores do mundo para bovinos, 
eqüinos, avestruzes, suínos, pequenos ani-
mais e outros.

o sistema utilizado é baseado na tecno-
logia iSo 11.784 (norma de padrão inter-
nacional que define a estrutura numérica 
de dados) e iSo 11.785 (que descreve os 
protocolos para a transmissão entre a leitora 
e o transponder) mesmos usados no Japão, 
Austrália, Nova Zelândia e Europa.

os transponders com tamanho 2,2mm 
(pouco maior que um grão de arroz), 
embalados individualmente em agulhas 
descartáveis, são aplicados em locais 
predeterminados que variam de acordo 
com a espécie animal, como no caso de 
bovinos onde a aplicação é feita na orelha 
esquerda.

o sistema de leitura dos transponders é 
feito por leitoras Pocket iRX que também 
armazenam e transmitem os números para 
um computador através de cabos ou pelo 
sistema Bluetooth. 

os principais benef ícios para os usuá-
rios do sistema são: facilidade de implan-
tação; identificação única e permanente; 
eliminação de erros de leitura; controle de 

roubo e abate ilegal de animais; controle 
de plano sanitário e genético de animais e 

laboratório rosenbusch traz para o brasil a mais 
moderna tecnoloGia de identificação eletrônica

obtenção de dados instantâneos.
o gerente da filial brasileira, que está 

sediada em Campo Grande, Rogério 
Beretta, ressalta que o sistema de identi-
ficação eletrônica da Rosenbusch, vem de 
encontro com as exigências dos organismos 
internacionais de controle de epizootias 
que buscam principalmente um sistema 
inviolável e auditável. 

“Este sistema é a mais eficiente forma 
de identificação de bovinos, passo inicial 
para a implantação de um modelo eficaz 
de rastreabilidade”, afirma Beretta.

outra aplicação do sistema, que vem 
mudando conceitos, é o uso em peque-
nos animais, como cães e gatos. Neste 
seguimento, o sistema de identificação da 
Rosenbusch, possibilita às prefeituras e seus 
centros de zoonose um perfeito controle 
de população de animais, endemias ou 
identificação em caso de ataque ou perda 
do animal (propriedade responsável).

o sistema é um grande aliado do poder 
público para uma lei, vigente em quase to-
dos os municípios brasileiros, que obriga a 
identificação dos pequenos animais.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

A empresa que atua em diversos países 
e com larga experiência em produtos 
veterinários e identificação eletrônica de 
animais instalou recentemente sua filial 
brasileira em Campo Grande
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Genética, nutrição e sanidade 
são os requisitos para se 
ter passarão de qualidade. 
Reunir estes três quesitos 
em um único programa, que 

promete ser um marco para a pecuária sul-
mato-grossense, foi o objetivo de um grupo 
formado por empresas especializadas, que 
resultou no Programa de Padrão de Quali-
dade em Rebanhos Avaliados.

o sistema gerencial do grupo formado 
pela Rebanho Assistência Veterinária, Real 
H Nutrição Animal e Pfizer será apresenta-
do no próximo dia 27, às 19h, no Tartersal de 
Elite ii, do Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, onde a conquista de maiores e 
melhores espaços no mercado é o objetivo 
primordial do programa.

o diretor da Rebanho, Armando Pereira 

da Silva, explica que foi formado um grupo 
de produtores que trabalham desde a gené-
tica à carne, e que somam 30 mil matrizes, 
com propriedades distribuídas em várias 
regiões do Estado. Por meio do programa 
será possível uma avaliação única realizado 
pelo Centro Técnico de Avaliação Genética 
(CTAG), com gestão pelo professor Ray-
sildo e como responsável pelas avaliações 
Wilian Koury.

        “As empresas parceiras assumirão o 
compromisso, na suas devidas competên-
cias, EM gestão, treinamento e subsidiando 
o custo de seus produtos, sendo assim um 
grande ganho para os produtores parti-
cipantes, que terão seu custo reduzido e 
consultores especializados em suas devidas 
áreas, assessorando o produtor”, explica 
Armando.

        os fornecedores de genética provada 
serão: Sete Estrelas Embriões, iZ (instituto 
de Zootecnia de Sertãozinho) através do dr. 
Luiz Bonilha; Nelore CEN (Carlos Eduardo 
Novaes); Nelore ZAN (Zancaner) com 
Michel Caro; 

        dessa forma, os pecuaristas de gado 
de elite (Po) e/ou gado comercial ao adqui-
rirem essa genética provada, poderão ter 
seu rebanho avaliado pela CTAG, o animal 
que se destacar nas avaliações poderá ser 
um futuro doador de sêmen para o grupo, 
ficando o restante dos animais já avaliados 
E aptos a participar dos leilões do grupo.

        Estão programados três leilões 
neste ano, sendo o primeiro deles – o 

proGrama padrão de qualidade em rebanhos 
avaliados será apresentado no dia 27

ii Leilão Reprodutores Nelore Progenel 
2009-  no dia 27, logo após a apresentação 
do Programa  Padrão de Qualidade em 
Rebanhos Avaliados. Confira.

Com a evolução do processo, será pos-
sível ter lotes homogêneos para abates em 
mercados com valores diferenciados, que 
também sairão com uma grife de carne NP 
(Nelore Pantaneiro) e NS (Nelore da Serra), 
conforme procedência.

Os pecuaristas poderão ter seu rebanho avaliado pela CTAG

Programa é um marco 
para a pecuária 
estadual

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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“Não sou contra abso-
lutamente nada que 
traga desenvolvi-
mento. Ao contrá-
rio, sou favorável”. 

Esta resposta é do deputado estadual 
Amarildo Cruz, ao ser questionado pelo 
Jornal Agroin sobre sua opinião em relação 
ao plantio de cana de açúcar e instalação 
de usinas na região pantaneira, em especial 
no planalto, como prega o Governo do 
Estado. o parlamentar, que é membro da 
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia 
Legislativa, contudo, ressalta que questiona 
é a qualidade do desenvolvimento que a 
atividade pode trazer para a região e os 
impactos ambientais.

Para o deputado, não faz diferença o 
governo propor o plantio de cana no pla-
nalto pantaneiro, ao invés da planície; bem 
como instalar unidades sucroalcooleiras 
lá. “Qualquer leigo sabe que se existe uma 
área mais alta e outra mais baixa, tudo que 
acontece no alto vai correr para o baixo. ou 
seja, se estas unidades se instalar no planalto 
consequentemente a planície também ficará 
liberada.”

Na opinião de Amarildo Cruz é preciso 
uma avaliação detalhada sobre os investi-
mentos nos municípios, pois existe uma 

lei de 1982 que proíbe o plantio de cana na 
bacia pantaneira. Além disso, o assunto foi 
amplamente discutido no governo passado 
e causou protesto de entidades e civis, in-
clusive o ambientalista Francisco Anselmo 
Gomes de Barros, o Francelmo, ateou fogo 
no próprio fogo e acabou morrendo. o ato 
foi contra projeto que propunha a permissão 
da instalação de usinas sucroalcooleiras na 
BAP (Bacia do Alto Paraguai).

Uma das preocupações de Amarildo 
diz respeito a sensibilidade que o bioma 
pantaneiro tem, principalmente em relação 
a danos que podem ser irreversíveis tanto 
para as espécies nativas quanto para quem 
vive no local ou possa se mudar na busca 
por emprego. Ele exemplifica regiões de São 

Paulo, onde usinas se instalaram, mas não 
trouxeram só a movimentação econômica. 
“Muitos municípios tomados pela produção 
de cana e que se não tivessem este cenário 
a qualidade de vida seria muito melhor”. 
o deputado vai além e destaca que, na 
maioria das empresas do setor, as condi-
ções de trabalho consideradas precárias, os 
salários são pequenos, jornada de trabalho 
exaustiva, aumento na demanda por saúde 
e segurança; numa contramão dCE incenti-
vos fiscais que recebem para se instalar  no 
compromisso de empregos dignos.

ZEE – Está em processo de elaboração o 
Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), 
com o qual o governo estadual pretende 
ter um levantamento completo sobre as 
peculiaridades de cada região e os possíveis 
danos a que estão sujeitas. Além disso, o 
zoneamento dará diretrizes sobre as po-
tencialidades de cada região. das três fases 
propostas, duas ainda não foram concluí-
das, portanto ainda cedo para definir, por 
exemplo, sobre as usinas na BAP.

Amarildo Cruz salienta que mesmo não 
concluídas as duas etapas finais, sendo a 
terceira mais importante em sua opinião, já 
que os municípios serão ouvidos; já existem 
conversas no Congresso Nacional sobre o 
assunto, como se ele já estivesse concluído. 
‘Nos estamos falando de um estado com mi-
lhares de hectares de terras degradadas, que 
precisa, de um projeto de recuperação para 
plantar cana, por exemplo. Não precisa ser 
na Bacia do Alto Paraguai. Eu acho que, mais 
uma vez esta polêmica sendo levantada, 
teremos a oportunidade, não só de cobrar, 
mas  exigir que tenham mais cuidados com 
esta questão do desenvolvimento”, finaliza 
o deputado.

deputado questiona instalação de
usinas e o plantio de cana na bap
Parlamentar teme que 
região da Bacia do 
Alto Paraguai sofra 
sérias consequencias 
ambientais

Deputado estadual, Amarildo Cruz

No final do mês de março um grupo 
representando Mato Grosso do 
Sul vai aos Estados Unidos para 

uma reunião com empresários produtores 
de biocombustível, que teem intenções de 
vir para o Brasil e instalar usinas. Como o 
Estado vive um momento muito bom em 
relação ao produto, todas as potencialidades 
serão apresentadas com o intuito e atrair o 
grupo para MS.

A secretária de produção indústria e 
comercio, Tereza Cristina Correa da Costa, 
prefere não revelar o nome do grupo ameri-
cano que a comitiva sul-mato-grossense vai 
visitar. Ela apenas revela que os empresários 
pretendem se instalar no Brasil e que Mato 
Grosso do Sul vai tentar trazer estes investi-
mentos. “Estamos numa época muito dif ícil 
para falar qualquer coisa porque ninguém 
sabe o que vem por aí. Mas posso dizer que 
grupos capitalizados vão adquirir projetos 
daqueles que não conseguiram viabilizar 
recursos. Portanto, o setor não vai parar”, 
prevê a secretária.

Segundo Tereza Cristina, este ano seis 
das dez usinas de açúcar e álcool previstas 
para se instalarem no Mato Grosso do Sul 
devem começar a funcionar. A revelação 
é da secretária estadual de produção, 
Tereza Cristina Correa da Costa. duas 
devem postegar em 2009 e outras ainda 
começam processo de instalação. Segundo 
a titular da pasta, outra previsão é que ha-
verá muita aquisição de usinas por grupos 
capitalizados.

Embora o setor sucroalcooleiro e muitos 
outros estejam sofrendo um processo mais 
lento de crescimento, inclusive com o cré-
dito limitado; vários projetos que estavam 
em desenvolvimento vão continuar. Sem 
revelar números, o presidente da Biosul 
– Associação dos Produtores de Bioenergia 
de Mato Grosso do Sul. A entidade repre-
sentará os produtores de etanol, açúcar e 
bioeletricidade do Estado – Roberto Hollan-
da; afirma que a expectativa é muito grande 
para 2009. “As moagens não param e nós não 
conseguimos nem agendar um dia especial 
para anunciar a nova safra”, diz.

estado quer atrair 
Grupo americano 
para produzir etanol

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Pela 12ª vez a Germipasto Sementes 
de Pastagem lança o Plano de Ven-
da com Entrega Futura, durante a 
Expogrande , realizada no Parque 

de Exposições Laucídio Coelho, entre os 
dias 26 de março e 5 de abril, em Campo 
Grande. “Essa é uma forma de garantir ao 
produtor preços acessíveis na aquisição 
de sementes e prazo alongado, sem que 
haja comprometimento da qualidade do 
produto”, destaca o supervisor de vendas 

e engenheiro agrônomo da Germipasto, 
osmair Nogueira. Comprando antecipado 
é possível reduzir os custos com aquisição 
de sementes em até 60%.

Pela dinâmica do Plano, o produtor 
adquire as sementes, parcela o pagamento 
e agenda a data para receber o produto. 
Até a data de recebimento das sementes, 
elas ficam armazenadas na Unidade de 
Beneficiamento de Sementes (UBS), na sede 
da empresa, em Camapuã. “durante esse 
período, as sementes são monitoradas pela 
equipe do nosso laboratório, garantindo a 
qualidade do produto que vai chegar ao 
cliente”, ressalta osmair Nogueira. 

o Plano de Venda com Entrega Futura 
é lançado junto à Expogrande e se estende 

até setembro de 2009.  A modalidade de 
venda representa a preocupação da Germi-
pasto em oferecer ao cliente condições para 
que dilua os custos de produção evitando 
que sejam concentrados no período de 
plantio. “A Germipasto, por ser produtora 
das sementes que comercializa, entende o 
produtor rural e oferece a ele a alternativa 
de antecipar a aquisição de sementes, sem 
que se preocupar com local para armaze-
namento. Sendo assim, no momento do 
plantio ele vai concentrar as atenções em 
outros pontos da propriedade”. Clientes 
adeptos dessa modalidade de venda já con-
seguiram reduzir os custos com a aquisição 
de sementes em 60%.

osmair Nogueira também destaca que a 

Germipasto lança plano de venda com 
entreGa futura durante eXpoGrande 2009

excelência da Germipasto no atendimento 
aos clientes – a empresa também oferece 
orientação técnica – e a qualidade do 
produto oferecido renderam à empresa o 
título de melhor do Agronegócio 2008 no 
setor, concedido pela Revista Globo Rural, 
da Editora Globo. “Essa é mais uma prova 
do trabalho sério e responsável que a Ger-
mipasto desenvolve”.

SERvIÇO – Para adquirir as sementes 
produzidas e comercializadas pela Ger-
mipasto, o cliente pode entrar em contato 
pelos números: 3389-6700 (Campo Grande) 
e 0800-6470050 (demais localidades) ou 
ainda por meio dos representantes comer-
ciais – a lista completa está disponível no 
site www.germipasto.com.br

anuncie nos
classificados do 

67 3026 5636

quer aparecer no 
estado inteiro?

groina

A

groina gronegóciosa

Business

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

Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 

Jo
rn

al

adernocgroina
gropecuárioaDEPARTAMENTO COMERCIAL

Rua 14 de Julho, 1008
Fone: 67 3026 5636 agroin@agroin.com.br

Agricultura, Energia, Indústria, Meio Ambiente e Pecuária

lanroJ

groin businessa Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia Jo
rn

al

groin businessa Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Indústria e Energia Jo
rn

al

GROINA
Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia Jo

rn
al

BUSINESS

GROINAGROINA
Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Indústria e Energia Jo

rn
al

BUSINESS

BUSINESS
AGROIN

AGROIN
BUSINESS

groin businessa Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Indústria e Energia Jo
rn

al

Jo
rn

al

Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 

AGROIN
BUSINESS

Jo
rn

al

Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 

AGROIN
BUSINESS

Jo
rn

al

Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 

AGROIN
BUSINESS

Jo
rn

al

A compra antecipada de 
sementes representa economia 
de até 60% nos custos com 
aquisição de sementes

Av. Ernesto Geisel, 4107
www.racador.com.br 

Iseminação Artificial

67 3384-1414
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Jornal Agroin – Em outros estados 
existe uma discussão para a possibilidade 
de se aceitar o eucalipto como cultura 
para área de reserva legal. Isto 

Davi Lourenço – Na verdade, a questão 
do eucalipto tem que reportar ao Código 
Florestal. Ele é claro ai dizer que a caracte-
rística da Reserva Legal é para manutenção 
da biodiversidade, refúgio de animais, flora 
e fauna, reserva energética. Quando ele foi 
instituído, em 1965, ele também teve este 
objetivo. isto foi como se lá em 1965 já 
tivesse fazendo uma reserva da biodiversi-
dade. E olha que naquela época não era tão 
preocupante a situação como hoje. Então, 
para mexer na questão do eucalipto ser 
constituído como reserva tem que mexer 
no conceito do Código. Na época tinha 
uma expansão muito grande da industria-
lização. Acredito que se pode mexer nesta 
questão, porém o destino dele teria que ser 
exclusivamente energético porque ele não 
dá condições de servir a flora e a fauna. o 
que poderia acontecer seria um manejo de 
eucalipto para que na formação da Reserva 
Legal faça plantios consorciados. ou seja, 
ele não vai ser a vegetação predominante 
e definitiva. No Paraná e são Paulo existem 
debates, mas isto ainda não está valendo 
como andam dizendo. Tem até mesmo a 
idéia de compensação da Reserva Legal 
fora da bacia hidrográfica. Hoje se você não 
tem em sua propriedade pode substituir em 
outra, só que precisa ser dentro da mesma 
bacia, que no nosso caso é a do Paraná e 
Paraguai.

Agroin - Depois que começaram esta 
discussão em outros estados, houve in-
teresse no MS?

Davi Lourenço – Formalmente não 
temos processos encaminhados. Nem as 
entidades que representam os produtores 
teem se envolvido neste debate. Na verda-

“o produtor ainda vai aGradecer
muito as eXiGências que fazemos”

de, acho que o eucalipto é uma excelente 
opção para graves problemas ambientais 
no Estado. Se tivéssemos 100 mil hectares 
de eucalipto plantado, com certeza conse-
guiríamos abastecer toda a nossa siderurgia 
local. E olha que 100- mil hectares não é 
nada. Para se ter uma idéia, aqui no Mato 
Grosso do Sul são 16 milhões de hectares 
destinadas para a agricultura e pecuária. o 
eucalipto é excelente, mas não para Reserva 
Legal como propõem por aí. No máximo 
em cinco anos a siderurgia está suficiente 
na produção de carvão de madeira nativa, 
que hoje é uma das maiores pressões que 
temos no Estado. o carvão se tornou um 
produto muito valioso e isto ocasionou um 
avanço no desmatamento. Nossa intenção 
é que ocorra a intensificação de reposição 
florestal com eucalipto. A gente vê o euca-
lipto como uma excelente alternativa para 
sair desta pressão de destruição do Pantanal, 
mas não como Reserva Legal. Este maciço 
que está sendo plantado aqui não tem como 
foco produção de energia, mas pra carvão 
e celulose.

Agroin – Há alguns anos Ribas do 
Rio Pardo recebeu um projeto consi-
derado até pequeno para plantio de 
eucalipto, mas não deu certo. Por que 
agora daria?

Davi Lourenço - Naquela época se plan-
tava eucalipto por sementes. Hoje não se usa 
mais isto. Usa-se tecnologia infinitamente 
superior. Tudo mudou da água pro vinho. Em 
relação a Ribas do Rio Pardo, aconteceram 
vários problemas: comercialização, não tinha 
falta de lenha como hoje,além disso eram 
plantios subsidiados. Agora não. Vemos 
com bons olhos esta retomada.Estes solos 
arenosos teem recebido muito bem, além 
de ser um mercado garantido e um investi-
mento seguro, só que a médio e longo prazo 
(primeiro corte vem com seis anos).

Jornal Agroin – O Ibama desenvolve 
Programa de Recuperação de Áreas De-
gradadas e Erosão. Como funciona?

Davi Lourenço – Boa parte da fiscali-
zação fiscaliza Reserva Legal e Preservação 
Permanente. Em muitos casos, encontra-
mos áreas degradadas até por desinfor-
mação ou falta de consciência ecológica. 
A gente notifica e multa. A primeira vista 
parece que é só uma medida punitiva, mas 
se você se propor a recuperar o dano terá 
até 90% de desconto na multa. Então, hoje 
temos uns 800 projetos que se originaram 
de multas ou notificações.  

Jornal Agroin- Qual será a grande 
novidade para o mercado produtor?

Davi Lourenço - Eu acredito que até no 
ano que vem no processo de certificação 
agropecuária, os mercados internacionais 
vão cobrar certificação ambiental de Re-
serva Legal e Preservação Permanente. É 
bom que o produtor se adéqüe o mais rá-
pido possível, pois o mercado europeu está 
muito exigente.  Então, a fazenda vai ter que 
ser cumpridora da Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e Ambiental. Quando a carne 
chegar a Europa, vão querer saber se foi 
produzida de maneira ecologicamente cor-
reta, ou seja: se tem nascentes preservadas, 
córregos, etc. Esta é a próxima fronteira que 
teremos. Tenho certeza que estas missões 
internacionais terão, em breve, um novo 
item para analisar. Esta preocupação é 
mundial. o produtor ainda vai agradecer 
muito as exigências que fazemos.

Jornal Agroin – É notório que a tec-
nologia está chegando a todos os cantos. 
Isto, de certa forma também não apre-
senta uma ameaça ao sistema?

Davi Lourenço- A grande fronteira 
que a humanidade tem no ponto de vista 
tecnológico são os recursos naturais. Na 
verdade, o grande interesse do Brasil e do 
mundo na Amazônia e Pantanal é porque 
a fronteira do conhecimento tecnológico 
está na biodiversidade. Não é mais nos la-
boratórios que se teem grandes invenções. 
Hoje, elas vêm da natureza. Hoje em dia é 
mais importante manter o ambiente intato, 
uma árvore em pé do que ela deitada para 
gerar energia. Então, este é o grande debate 
que tem que se extrair. A preservação não 
é apenas para contemplação das belezas 
cênicas. o agronegócio precisa de mais área 
para produzir. o estado de São Paulo, por 
exemplo, deve ter 4% de reserva. MS tem 
uma condição mais ou menos privilegiada, 
com aproximadamente 20% e mesmo assim 
temos um grande problema para resolver.

Jornal Agroin- Se fala muito na ex-
pansão das fronteiras agrícolas e nisto 
estão inclusos os produtos orgânicos. 
Eles seriam também uma maneira de 
preservar o meio?

Davi Lourenço- o problema do orgâ-
nico é que ainda é produzido em pequena 
escala. o conceito de agroecologia tem que 
integrar a propriedade, pois monocultura é 
complicado. Na Alemanha, uns 50% da sua 
área plantada é de orgânico.

N o mês em que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais (Ibama), comemora 20 anos 
de existência, o Jornal Agroin traz uma entrevista 
com o superintendente do órgão no Mato Grosso do 
Sul, Davi Lourenço. Entre outros assuntos, ele fala 

sobre as discussões voltadas a aceitação do eucalipto como área de 
Reserva Legal; produtos orgânicos e ainda sobre uma futura exigência 
do mercado europeu quanto às práticas de políticas ambientes nas 
propriedades para comprar carne brasileira. No dia 23 deste mês, 
Davi Lourenço completa um ano frente ao Instituto.

Davi Lourenço, superintendente do Ibama-MS

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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A oCB/MS – organização das Cooperativas do Brasil – acaba de lançar uma proposta 
inovadora para o jornalismo rural, o Prêmio oCB/MS de Jornalismo. Matérias produzidas 
no período de 12 de março a 31 de maio, que retratem o cooperativismo serão premiadas 
conforme regulamento. A classe comemora o reconhecimento por esta instituição.

o Sebrae e o Governo do 
Estado lançaram este mês 
o Crie, que vem a ser um 

programa que objetiva des-
pertar empresários a buscar 

necessidade para superar 
a crise. oxalá dê certo! Na 
foto, Caio Neves, homem 

forte do Banco do Brasil no 
Centro oeste, está de mu-
dança para a Europa. Caio 

assumirá a vice-presidência 
do banco em Portugal.

Meu amigo Moacyr Se-
ródio, que ocupa o cargo de 
Secretário do Agronegócio de 
São José do Rio Preto/SP, esteve 
recente em Brasília com Márcio 
Portocarrero, Secretário de 
desenvolvimento Agrário e 
Cooperativismo do MAPA. 
Gentleman que é, Márcio rece-
beu muito bem o velho amigo 
Moacyr na capital federal.

Sérgio Loungen, Claudio Mendonça, Caio Neves e  Jaime Verruck

Dalva,  Celso Régis, Cadu Bortolot, Eder Campos, Flávio Paes e Maurício Hugo

Roberto Rodrigues e Márcio Porto 
Carrero


