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No calendário de feiras e exposições 
para o semestre consta importantes fei-
ras e exposições agropecuárias.

a acrissul promove, entre os dias 
2 e 12 de outubro, a 1ª  Expoms, no 
Parque de exposições Laucídio Coelho. 
No interior, uma das opções é a Expo-
sidrolandia, entre  2 e 7 de setembro. 
Páginas 6 e 10.

Estão em funcionamento em dou-
rados laboratórios de automação, ali-
mentos e o Centro de Processamento de 
alimentos. as unidades fazem parte da 
rede senai de Laboratórios e o objetivo 
é redução nos custos de produção e 
aumento da competitividade e lucra-
tividade e desenvolvimento da ciência 
e tecnologia.

o papel desses laboratórios é au-
mentar o poder de competitividade da 
indústria.   Página 14.

o presidente do sindicato rural de 
Campo grande, José Lemos monteiro, 
é o entrevistado desta edição. Entre ou-
tros assuntos, ele sugere que produtores 
tenham mais que uma atividade em sua 
propriedade para não ficar refém de 
mercado. Página 3.

ProPriEdadEs 
PrECisam divErsifiCar 
a Produção rural

sEmEstrE rEúnE
imPortantEs fEiras
E ExPosiçõEs

laboratórios 
aumEntam  PodEr 
das indústrias

dEmarCação dE tErras rEsolvE 
ProblEmas soCiais dos Índios?

até que ponto fazer um estudo 
antropológico resolveria os 
problemas das comunidades 
indígenas que vivenciam um 
cenário na linha abaixo da 

pobreza, sinais de desnutrição já mostrados 
em nível nacional e valores familiares que 
poderiam tirar ou afastar da marginalidade 
em crimes como, por exemplo, estupros e 
homicídios.

a desapropriação de terras agricultáveis 
resolveria os problemas dos índios e do 
outro lado como ficaria a produção. Have-
ria um encarecimento dos alimentos, caso 
de fato diminuísse a quantidade de terras 
plantadas e de pecuária? 

o Jornal agroin entrevistou uma pro-
fissional da área da saúde que trabalha no 
município de dourados. Ela revela que uma 
das problemáticas é o alcoolismo entre 

os índios, não apenas entre adultos, mas 
também de crianças.

os índios que viveram no período 
pré-colonial tinham outros costumes dos 
atuais, especialmente em mato grosso do 
sul. Há relatos de comunidades agriculto-
ras, mas a maioria vivia da caça e pesca. 
Naquele período o alimento oferecido pela 
natureza era bem maior. o antropólogo 
Levi marques Pereira afirma que se de 
fato as demarcações ocorram e as terras 
passem para domínio dos indígenas, seus 
novos moradores não vão ter um modo 
de vida pré-colonial. Eles podem retomar 
algumas práticas de cultivo e cultura, po-
rém também podem querer um emprego 
fora de suas terras.      Página 9.

Os índios que viveram no período pré-colonial 
tinham outros costumes, especialmente em Mato 
Grosso do Sul, onde Funai quer fazer estudos 
antropológicos com fins demarcatórios
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rastrEabilidadE bovina é dEvEr dE todos 
a sociedade rural brasileira (srb) vê 

com bons olhos a medida do bNdEs de 
atrelar a concessão de crédito ou a parti-
cipação societária em frigoríficos ao ras-
treamento do gado adquirido de fazendas 
da amazônia. o banco vai exigir licencia-
mento ambiental e regularização fundiária 
e trabalhista dos fornecedores dos frigorí-
ficos, entre eles os pecuaristas.

todavia, um alerta: a exigência de 
cumprimento das regras ambientais, 
fundiárias e trabalhistas como atributos 
para o embrião da rastreabilidade de 
processos e produtos - no caso a bovi-
nocultura - precisa levar em conta que 
as legislações relativas a esses segmentos 
estão sendo objeto de mudança, em busca 
de sintonia com a realidade. Embora ainda 
não haja consenso sobre a amplitude das 
modificações que serão feitas na legislação 
ambiental, é fato que ela será alterada. No 
caso fundiário, a medida provisória de 
regularização das terras da amazônia foi 

Cesário ramalho da silva

um passo importante. Quanto à legislação 
trabalhista, o desafio é maior, já que nem 
consta da agenda um debate que mostre 
ser necessário adequar essa legislação às 
particularidades da atividade rural.

Especificamente sobre o rastreamento 
do gado - da identificação de sua origem, 
passando pelo registro dos acontecimen-
tos do seu processo de desenvolvimento 
(como alimentação, manejo e vacinas), 
chegando ao abate -, o que se busca, em 
primeiro plano, é segurança alimentar. a 
segmentação de qualidade, por meio de 
características como cortes, precocidade 
e marmoreio, é outra coisa.

a implementação do serviço brasileiro 
de rastreabilidade da Cadeia Produtiva de 
bovinos e bubalinos (sisbov) sem consulta 
e debate com os principais agentes da ca-
deia produtiva, especialmente o principal 
ator, o pecuarista, levou à vulnerabilidade 
e ao colapso do sistema. tentar identificar 
individualmente, de uma vez só, mais de 
180 milhões de cabeças de gado num país 
de dimensões continentais foi e é utopia.

Pior, foi jogar a conta de um modelo 
inviável para a realidade da pecuária 
nacional no bolso do pecuarista. se a ras-
treabilidade é o registro do animal desde 
seu nascimento até a mesa do consumidor, 
parece-nos claro que a responsabilidade 

tem de ser de toda a cadeia produtiva. 
mas não foi o que aconteceu. o sisbov 
configurou-se, na verdade, em mais um 
custo para o produtor.

Lembrando o momento posterior à 
imposição do sisbov, como requisito para 
exportar para a União Europeia, o fato é que 
o preço da arroba do boi rastreado ficou 
praticamente igual à cotação do boi não 
rastreado antes da existência da rastreabili-
dade. E o boi não rastreado teve seu preço 
reduzido. Em vez de incentivado, o pecu-
arista se viu desestimulado. a esperança 
do ágio se concretizou em deságio.

Foram criados programas de bonifica-
ção para a carne rastreada, mas são inicia-
tivas individuais, que não têm consistência 
para estabelecer um conceito nacional de 
segurança alimentar para o boi brasileiro. É 
disso que falamos. de uma reputação para 
o País todo, baseada na confiabilidade de 
um eixo central que seja flexível para ser 
aperfeiçoado constantemente. diferenciais 
de preço significativos para carne rastreada 
só virão com o tempo, com a compreensão 
de que os atributos de segurança alimen-
tar advindos de uma boa rastreabilidade 
custam, tornam o produto mais confiável 
e por isso devem ser remunerados.

Neste turbulento cenário faltou tam-
bém disposição ao diálogo de algumas lide-

ranças dos produtores, que privilegiaram 
o confronto em detrimento do consenso. 
isso acarretou na inexistência de um dis-
curso uniforme para os produtores. sem 
contar ainda o cartel das certificadoras, 
que tentaram criar um mercado confiável 
de validação, que naufragou pela frágil 
credibilidade.

Para que a rastreabilidade vingue é 
preciso o envolvimento do varejo. Como 
um elo poderoso e próximo ao consumi-
dor, o setor varejista não pode se manter 
alheio à questão. recente encontro entre 
representantes do varejo e dos frigoríficos 
sinaliza mudanças. mas entendemos que 
os pecuaristas também devem participar 
das negociações.

até agora, a implantação da rastreabi-
lidade bovina foi muito mais uma questão 
mercadológica do que um serviço de in-
teresse público. Para ganhar musculatura, 
a rastreabilidade não pode restringir-se a 
ser um requisito para o mercado externo. 
se ela ainda não encontra ressonância no 
mercado doméstico, em breve encontrará. 
E, ao ser valorizada naturalmente dentro 
de nossas fronteiras, certamente funcio-
nará como um selo de confiança para os 
mercados internacionais.

*O autor  é presidente da SRB
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ProPriEdadEs PrECisam sEr 
divErsifiCadas Para não fiCarEm 
rEféns nos momEntos dE CrisE

Agroin – Estamos no mês de aniver-
sário de Campo Grande. Com a chegada 
de empreendimentos, a cidade ainda 
mantém seu posto de pólo estadual?

José Lemos - Campo grande é um 
pólo muito importante para o Estado. isto 
porque todo produtor que tem propriedade 
nos municípios se é bem sucedido acaba 
investindo aqui. manda os filhos estudarem 
aqui. aqui tem melhores recursos na área 
de saúde também. Há ainda a possibilidade 
deste produtor acabar se mudando para 
a Capital com sua família. o sindicato de 
Campo grande acaba gerando boa parte 
dos produtores rurais dos municípios.

Agroin – O que este produtor vai 
encontrar no sindicato?

José Lemos – Nós acabamos de fazer 
nosso planejamento estratégico e a nossa 
missão é ouvir, priorizar e agilizar anseios 
ruralistas. ou seja, o sindicato rural de 

Campo grande é a entidade que está dis-
posta a ouvir o ruralista. o que ele quer, 
aonde ele precisa e quer que o sistema atue 
por ele. Nós queremos ouvir o sócio e se 
ele traz uma demanda importante para o 
setor, nós vamos agilizar aqui. No que diz 
respeito a nossa visão enquanto institui-
ção, queremos ser a ferramenta escolhida 
para capacitação, informação e defesa do 
produtor rural.

Agroin – O que o senhor quer dizer 
com capacitação?

José Lemos – Nós estamos terminando 
a obra de uma sala com o intuito de que ela 
possa ficar à disposição para o produtor 
rural. Vamos ensiná-lo pela internet a se 
conectar e ver os preços da bolsa de Chi-
cago. tem toda a rede aqui a sua espera. o 
produtor rural moderno vai ter espaço nela 
para capacitação. a sala é bem confortável 
em móveis, inclusive. Estamos fazendo 

outra obra também que é uma sala para 
atendimento. são 200 sindicatos rurais 
tem seus recursos humanos aqui dentro. 
ao invés dele contratar um contador para 
fazer rescisão contratual o serviço é feito 
aqui, por meio de um guichê. Este serviço 
já existia quando assumi a presidência do 
sindicato. o que fizemos foi colocar os 
atendentes mais próximos do público.

Agroin – vocês estão criando um 
grupo de confinamento, não é mesmo?

José Lemos – o confinamento é uma 
atividade rural onde o lucro e o prejuí-

zo ficam muito próximos. Então tudo é 
capacitação e informação. observando 
tudo isto, fomos procurar a associação 
brasileira de Confinadores, que hoje detém 
aproximadamente 600 mil cabeças de gado 
entre seus associados. Então tudo que se 
compra, vende a associação presta uma 
macro-assessoria. onde o produtor pode 
planejar melhor seu negócio.

Agroin -   De que forma interfere 
ou não a industrialização em Campo 
Grande no setor?

José Lemos– Eu acredito que o Estado 
ou uma fazenda têm que ser diversifica-
dos. tudo que giram em torno de uma 
monocultura ou monorenda acaba tendo 
que engolir sapos grandes. Então quando 
congrega mais de uma atividade ,quando 
uma não vai bem você a deixa um pouco de 
lado. Por exemplo: você não precisa vender 
seu produto a preço vil. Você só vai fazer a 
venda quando o mercado estiver bom.

Agroin – Se isto acontecesse em todas 
as propriedades, não teria acontecido 
problemas entre os pecuaristas e os 
frigoríficos?

José Lemos – supõe que tenha cana 
e gado. o pecuarista vendeu gado para o 
frigorífico e levou calote. Neste caso ele te-
ria a cana pra amenizar a falta de dinheiro. 
Em relação ao Frigorífico independência, 
nós estamos aguardando uma assembléia 
que vai acontecer brevemente e não houve 
acordo ainda, no sentido dos produtores 
aceitarem as propostas empresa.

Agroin – O senhor faliu em diversifi-
cação. Mas o produtor busca um modelo 
de gestão pra que isto dê certo?

José Lemos. Ele sabe gerenciar a fa-
zenda da porteira pra dentro. da porteira 
para fora ainda. Não sabemos por que e 
se soubéssemos não teríamos tantos pro-
blemas. Produzimos e somos competitivos 
pra qualquer fazenda do mundo. inclusives 
estrangeiros vem aqui aprende coisas com 
a gente. agora no quesito comercialização 
precisamos melhorar. Um exemplo ado-
tado é o sistema de venda de gado a vista 
proposta pela Famasul.

O presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, José Lemos Monteiro 
(foto) defende que o produtor precisa 
cada dia mais se capacitar para 
melhor vender sua produção. Uma 

dica é a diversificação na propriedade para que ela 
não fique refém de monocultura ou mono-renda, 
pois com alguma crise de mercado pode optar por 
produtos que não estejam desvalorizados.

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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iatf é fErramEnta Para bons ÍndiCEs
dE EfiCiênCia rEProdutiva no rEbanho

Fêmeas com altos índices de 
Eficiência reprodutiva (Er) é 
a técnica que visa à capacida-
de de reprodução do rebanho, 
sendo que essas devem reunir 

genética, sanidade e nutrição de qualidade. 
todos esses fatores juntos devem dar um 
retorno positivo e econômico ao criador, 
já que a Er é a medida do percentual do 
número de bezerros desmamados por ano 
em relação ao número de fêmeas em idade 
de reprodução. assim a iatF (insemina-
ção artificial em tempo Fixo) é uma das 
principais ferramentas para o aumento 
com qualidade do rebanho.

de acordo com o médico veterinário, 
Carlos sanchez, a tecnologia é outra forma 
de obter índices reprodutivos satisfatórios 
na vacada.  a iatF, tornou-se a principal 
ferramenta para altos índices de bezer-
ros nascidos em propriedade, tanto em 
quantidade quanto em qualidade. “antes 
da iatF a ia (inseminação artificial) já 
produzia bezerros geneticamente me-
lhores do que animais nascidos de forma 
natural”, explica.

a junção da ia e iatF, produz bezerros 
de qualidade e em escalas superiores se for 
comparada ao intervalo natural de partos 
das fêmeas. Com essa iniciativa se torna 
possível que a vaca produza anualmente 

uma cria geneticamente melhor do que 
uma oriunda de monta normal.

Para o médico veterinário Carlos san-
chez, a técnica de inseminação artificial 
em tempo Fixo faz com que as fêmeas 
parem um bezerro por ano o que vai con-
tribuir para o aumento com qualidade dos 
animais futuros da propriedade. “Usando 
duas técnicas ao mesmo tempo, a iatF faz 
com que se insemine um grande número de 
vacas e logicamente os produtos que vão 
nascer dessa inseminação serão melhores. 
imagina-se que o produtor está usando 
sêmen de touros melhoradores, então ele 
vai obter mais bezerros pelo uso dessas 
ferramentas o que leva um ganho genético 
maior a propriedade”, explica. 

de acordo com sanchez, a iatF é uma 
técnica que aumenta a eficiência repro-
dutiva do rebanho, sendo que nesse há 
dois tipos de vacadas: aquelas que estão 
entrando no cio normalmente e o grupo 
das que ainda não estão com cio pós-
parto. “Quando se utiliza a ferramenta de 
inseminação artificial de tempo Fixo, eu 
consigo inseminar essa vaca num tempo 
menor e com isso eu diminuo o intervalo 
entre partos. se eu inseminar essa vaca 
antes, vou estar fazendo com que essa 
possa parir um bezerro a cada 12 meses, 
já que a eficiência reprodutiva é o número 

de bezerros nascidos por vaca/ por ano e 
o ideal é que 100% das vacas possam parir 
um bezerro por ano”, diz.

segundo o médico veterinário outro 
fator além da iatF que contribui para uma 
eficiência reprodutiva adequada é a nutri-
ção. “tudo começa pela boca. a nutrição 
da vaca começa pelo estado corporal dela. 
Eu posso usar os melhores protocolos de 
iatF, os melhores sêmens e se o rebanho 
estiver nutricionalmente devendo, as vacas 
magras não vão responder, ou seja, se essas 
fêmeas estiverem passando fome elas não 
vão se reproduzir”, afirma.

Para sanchez, a má nutrição é o princi-
pal problema que pode afetar a eficiência 
reprodutiva dos animais. outro fator 

de grande importância para a qualidade 
do rebanho é a área da sanidade, sendo 
a brucelose uma das doenças que mais 
interferem na mortalidade de bezerros. 
“Essa vaca emprenhou e lá no sétimo mês 
de gestação ela abortou, então essa vai 
estar vazia. Nisto a eficiência reproduti-
va de um rebanho que tem brucelose ou 
outras doenças de reprodução, causa um 
impacto econômico muito grande no bolso 
do criador”, conclui.

PRECOCIDADE-  o técnico da mul-
tinacional Pfizer, Carlos scalon defende 
a técnica de iatF para aumentar preco-
cidade do rebanho, inclusive no gado de 
corte, para atender da maneira mais rápida 
possível a demanda do mercado.

Especialistas defendem que a técnica pode ser 
aplicada em propriedade de qualquer tamanho, 
independente de o resultado ser voltado para 
gado puro ou de corte. Com o IATF as vacas são 
inseminadas com data marcada

Foto: Divulgação

Técnica possibilita precocidade da bezerrada



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 5

No dia 31 de agosto, a Nelore/
ms oferece um coquetel de 
lançamento oficial da Ex-
poinel/ms 2009. o evento 
que acontece na sede da 

entidade (rua Paraíba, 684), deve ter a 
presença dos maiores criadores da raça 
nelore do Estado. 

a Expoinel/ms acontece entre os 
dias 05 e 15 de novembro, no Centro de 
Convenções e Exposições albano Franco 
em Campo grande. Essa é segunda versão 
indoor da maior exposição internacional da 
raça nelore. “a feira agropecuária é parada 

obrigatória dos profissionais que investem 
na raça Nelore como ferramenta para obter 
resultados com eficiência e lucratividade”, 
destaca o presidente da Nelore ms, Lineu 
Pasqualotto

Criadores e expositores de todo o brasil, 
individuais vão marcar presença na mais 
importante Exposição de mato grosso 
do sul. Uma exposição de trabalho e re-
sultados. Julgamentos, leilões e palestras 
fazem parte da programação da Expoinel 
ms, uma das mais importantes vitrines de 
Nelore do brasil. 

ainda há estandes à venda, para os 
interessados em participar do evento. mais 
informações pelos telefones (67) 3342-
1746  na sede da Nelore ms.

RANKING - durante a Exposidrolân-
dia, que acontece entre os dias 2 e 7 de se-
tembro, terá leilão ranqueado pela Nelore/
ms no dia 05. trata-se do Leilão Especial 
de Corte, a partir das 19h.

o projeto da Nelore/ms mais conhe-
cido como ranking do Criador é uma 

nElorE-ms aPrEsEnta sEgunda Edição 
da ExPoinEl Estadual dia 31 dE agosto

iniciativa inédita criada em 2007 e foi 
criado com o objetivo de valorizar o gado 
de corte. os leilões ranqueados têm alcan-
çados preços 20% maiores em relação aos 
outros leilões.

a Exposidrolândia é o último evento 
opcional para o ranking oficial ms 2009. 
a disputa para o ranking 2009/2010 terá 
início na Exponan, em Nova andradina 
que acontecerá em outubro.

ExpoinelMs é uma oportunidade para os pecuaristas

Diretoria da Nelore-MS 
apresenta calendário 
oficial do evento, que já 
se transformou numa 
grande vitrine da raça

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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a partir de segunda-feira, 
31/08, os leilões de corte 
da Correa da Costa terão 
seu horário antecipado para 
as 19h. durante os últimos 

quinze anos os leilões de corte da Correa 
da Costa vêm se firmando como a grande 
ferramenta de comercialização do pecu-
arista de mato grosso do sul.

o volume de ofertas diárias cresceram 
consideravelmente e para absorver as ne-
cessidades de seus clientes, a empresa foi 
aumentando sua participação no mercado, 

mudança no 
horÁrio dos 
lEilõEs dE CortE 
CorrEa da Costa

incluindo novos dias da semana. Hoje os 
leilões que acontecem regularmente de se-
gunda à quinta-feira possuem um volume 
bastante expressivo de ofertas.

dentro de uma constante evolução 
comercial, a Correa da Costa implementou 
todas as novas tecnologias disponíveis, no 
sentido de proporcionar maior comodida-
de a vendedores e compradores e oferecer 
conforto e agilidade em suas negociações. 
Foi a pioneira a informar o peso, o valor do 
kg de peso vivo e a transmitir seus leilões 
pela internet; implantou o sELL - sistema 

eletrônico de lances, reformou o recinto de 
leilões e agora, no intuito de sempre ofe-
recer mais conforto e melhores condições 
de negócios, após ouvir várias sugestões 
de clientes, a direção da empresa decidiu 
antecipar o horário do início dos leilões de 
corte, que, a partir de segunda-feira, 31/08, 
começarão impreterivelmente às 19h.

a direção da empresa informa que, 

por respeito a seus clientes, tal mudança 
terá caráter experimental e estará sujeita 
à aprovação da maioria. Quem desejar 
dar sua opinião pode votar na enquete 
que estará sendo realizada no site da 
leiloeira(www.correadacosta.com.br), 
enviando e-mail ou via telefone dizendo 
se é a favor ou contra a mudança. mais 
informações: 3325-7777

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Aguiar Pereira, diretor da Correa da Costa Leilões Rurais
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aCrissul vai rEunir a CadEia do agronEgóCio durantE 1ª ExPo ms 

“somos mais que criadores de gado. 
somos criadores de novos ne-
gócios”. Com esta mentalidade a 

nova diretoria da associação dos Criadores 
de mato grosso do sul (acrissul) promove a 
1ª Expoms, entre os dias  2 e 12 de setembro, 
no Parque de Exposições Laucídio Coelho, 
em Campo grande.

a feira vai reunir um mix de opções 
que vão além de pecuária, como é o foco 
da mais antiga exposição promovida pela 
acrissul, a Expogrande. o presidente da 
entidade, Chico maia, destaca que a nova 
exposição não concorre com o evento que 
tradicionalmente é realizado no primeiro 
semestre. segundo ele, a Expoms vai reu-
nir toda cadeira que formar o agronegócio 

como, agricultura, suinocultura, avicultura, 
ovinocultura, apicultura, transporte, indús-
trias, instituições financeiras, instituições 
representativas da categoria produtora, 
entre outros. segundo Francisco maia, a 
proposta da acrissul é estabelecer no parque 
o conceito do “shopping rural a céu aberto”, 
com oportunidade aos produtores para que 
encontrem tudo num só lugar. 

Chico maia confirmou também a rea-
bertura da iagro-ms em prédio dentro do 
Parque de Exposições, além da volta de uma 
agência fazendária e outros órgãos públicos 
destinados à atividade rural, necessárias na 
rotina do produtor rural.

Na programação da feira consta tam-
bém, nos meses seguintes, a apresentação 

do novo lay-out do parque à imprensa, além 
de reuniões com associações de criadores, 
clubes de laço, a realização de pelo menos 
dois bailes para divulgar o evento, além de 
uma grande cavalgada reunindo todas as 
raças de equinos.

    Chico maia ressalta que mato grosso 
do sul está se desenvolvendo em vários 
setores e ainda está na contra mão da cri-
se financeira mundial que trouxe reflexos 
negativos. Por conta disto, segundo ele, a 
necessidade de um evento como a Expoms. 
“Estamos conversando para ver se reunimos 
durante a exposição os governadores dos 
estados de mato grosso do sul, rio grande 
do sul, santa Catarina e Paraná, para um 
fórum.

Palestras e seminários serão ministra-
dos por representantes do ministério do 
Planejamento; agricultura, associação 
brasileira da indústria da Carne, entre 
outras entidades. Presidente da Acrissul, Chico Maia

Evento pretende reunir mix de opções que vão além da 
pecuária como, por exemplo, indústrias, instituições 
financeiras e governamentais

O propósito do conselho 
é organizar políticas que 
consigam interferir na 
tomada de decisões por 
parte do Governo Federal

mato grosso do sul passa 
a ocupar pelos próxi-
mos dois anos a pre-
sidência do Conselho 
Nacional de secretários 

de Estado de agricultura (Conseagri). 
Com indicação unânime, a secretária sul-
mato-grossense tereza Cristina Corrêa da 
Costa dias (seprotur) é a nova presidente 
do Conselho. a eleição aconteceu no dia 
28 de agosto e reuniu 17 secretários de 
estado e representantes de outras unidades 
federativas, em goiânia/go.

Composto por secretários de todos os 
estados da Federação e do distrito Federal, 
o Conseagri foi criado em 2007. ao logo 
de sua primeira gestão conseguiu o mérito 
de “harmonizar relações”, pois segundo 
seu ex-presidente, o secretário mineiro 
gilman Viana rodrigues, “o propósito do 
Conselho é organizar posições políticas 

sECrEtÁria tErEza Cristina é a 
nova PrEsidEntE do ConsEagri

que consigam interferir na política pública 
federal”. 

gilman entregou a presidência do 
Conseagri e avaliou os pontos fortes de 
sua gestão destacando que “o grupo con-
seguiu amadurecer uma relação entre os 
estados e o governo federal”, afirmou ele 
se referindo a discussões relativas à febre 
aftosa, liberação de convênios entre o 
governo federal e os estados, agilidade na 
liberação de crédito rural para a agricultura 
familiar, por exemplo.  

tereza Cristina, que foi vice-presidente 
durante a gestão de gilman, assume o novo 
pleito com o compromisso de fomentar 
junto ao governo federal discussões sobre 
o índice de produtividade agrícola, código 
florestal, zoneamento da cana-de-açúcar, 
entre outros que também foram mencio-
nados durante a reunião. 

a nova presidência passa a ser forma-
da pela secretária tereza Cristina (mato 
grosso do sul), sendo o vice-presidente 
Francisco das Chagas azevedo (rio gran-
de do Norte), e os coordenadores regionais: 
Centro-oeste – Leonardo Veloso (goiás); 
sudeste – gilman Viana rodrigues (minas 
gerais); sul – Valter bianchini (Paraná); 
Norte – gilberto Uemura (roraima) e 
Nordeste – Paulo Carvalho Viana (sergi-

pe). o Conselho Nacional tem endereço 
transitório, estando sediado na secretaria 
de Estado cujo titular esteja no exercício 
do mandato.

CURRICULO - Engenheira agrônoma 
formada pela Universidade Federal de 
Viçosa, tereza Cristina é empresária rural 
e tem seu histórico profissional ligado ao 

agronegócio, partindo de gestões no setor 
privado – em âmbito nacional e estadual 
- para a função pública em 2007, quando 
assumiu a secretaria de Estado de desen-
volvimento agrário, Produção, indústria, 
Comércio e turismo de mato grosso do sul 
(seprotur), a convite do atual governador 
andré Puccinelli. 

atualmente ela também acumula as 
funções de Presidente do Conselho Esta-
dual de desenvolvimento indústria (Cdi/
ms); representante titular do governo 
de mato grosso do sul no Conselho de-
liberativo do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-oeste (CoNdEL/
FCo); Presidente do Conselho Estadual 
de desenvolvimento rural sustentável 
(CEdrs/ms); Presidente do Conselho de 
administração das Centrais de abasteci-
mento de mato grosso do sul (Ceasa/ms); 
Presidente da Comissão da agricultura 
do Conselho de desenvolvimento e inte-
gração sul (Codesul); Conselheira titular 
do Conselho deliberativo do sebrae/ms; 
Conselheira titular do Conselho regional 
do sEsi/ms e por último, de Vice-Presi-
dente do Conselho Nacional de secretários 
de Estado de agricultura (Conseagri), 
passa a ocupar pelos próximos dois anos 
a presidência do órgão.

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
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dÍvida rural é disCutida PEla oCb 
E rEPrEsEntantEs da frEnCooP

representantes de entida-
des ligadas à agricultura, 
entre eles da organização 
das Cooperativas brasileiras 
(oCb), participaram, nesta 

quarta-feira (26/8), da audiência pública 
para debater o endividamento do setor 
agrícola brasileiro. a sessão foi promovida 
pela Comissão de agricultura, Pecuária, 
abastecimento e desenvolvimento rural 
em atendimento ao pleito do deputado Luis 
Carlos Heinze, integrante da Frente Par-
lamentar do Cooperativismo (Frencoop). 
segundo ele, o governo sabe que a última 
negociação da dívida rural (mP 432/08, 

Audiência foi promovida pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural

convertida na Lei 11.775/08) não atingiu 
o objetivo esperado.

Heinze, que foi relator da mP, disse 
que tentou dar condições para que os 
produtores rurais pudessem pagar suas 
contas, já inchadas pelos extorsivos juros 
bancários, multas e taxas, mas esbarrou 
na insensibilidade da área econômica do 
governo federal. segundo ele, um dos 
principais problemas são as dívidas con-
tratadas a partir de 2003. “Nesse período 
o setor sofreu com várias intempéries 
que afetaram a produção e também teve 
prejuízos devido a queda acentuada nos 
preços dos produtos e no aumento dos 

insumos”, explica.
o especialista em mercados da oCb, 

gustavo Prado, que representou o pre-
sidente da organização, márcio Lopes 
de Freitas, na audiência, apresentou os 
pontos que afetam as cooperativas e de 
que forma elas estão atuando frente ao 
endividamento. segundo ele, em 2007 a 
dívida rural passava de r$ 100 bilhões 
e, embora as cooperativas representem 
38% da produção agropecuária, tem uma 
participação da ordem de 20% na dívida, 
ou seja, r$ 20 bilhões. 

”as cooperativas possuem eficácia e 
eficiência econômica e social. Neste ce-
nário crítico, foram capazes de fugir de 
sua finalidade para serem financiadoras 
de seus associados”, pontuou o especia-
lista, que finalizou a apresentação da 
oCb dizendo que “precisamos de bom 
senso do governo para superarmos as 
ameaças e pontos fracos e aproveitarmos 

os pontos fortes e as oportunidades no 
momento de crise para a formulação de 
políticas públicas que resolvam o passivo 
financeiro da agricultura e sustentem seu 
crescimento”. 

Próximos passos - os parlamentares 
da bancada do agronegócio iniciam na 
próxima semana nova rodada de nego-
ciações com o governo e os bancos para 
tratar do assunto. segundo Heinze, o setor 
vai buscar um novo acordo com condições 
para todos os produtores pagarem suas 
operações.

“se não houver pressão, não haverá 
solução. Precisamos do apoio da base 
produtiva para solucionar os problemas 
apresentados”, afirmou o deputado da 
Frencoop. Para o senador gilberto göell-
ner, que também integra a Frente, “nem o 
fundo garantidor resolve mais. Precisa-
mos de renda”, disse. (Com informações a 
Agência Câmara)
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tErra é solução Para ProblEmas indÍgEnas?

“teve um dia que che-
gou uma criança de 
colo para ser aten-
dida. Ela chorava 
demais e ninguém 

descobria o que ela tinha. aquilo chegou 
causar comoção entre os profissionais de 
saúde. No final, descobrimos que aquela 
menininha que mal sabia andar era alcoó-
latra. os próprios pais ofereciam cachaça 
pra ela”.

a revelação acima pode ter causado 
um estado de choque ou revolta em alguns 
leitores, mas foi feita por uma profissional 
da área de saúde, que atende em dourados, 
município com uma das maiores comuni-
dades indígenas de mato grosso do sul e 
que abriga as aldeias bororó e Jaguapiru. 
a fonte que será identificada nesta matéria 
como ana*, afirma que já vivenciou cenas 
fortes envolvendo indígenas.

ana revela que quando acontecem 
desentendimentos envolvendo indígenas 
nas aldeias ou fora delas, o resultado na 
maioria das vezes é de muita violência. 
são casos de agressões f ísicas entre casal, 
mutilações, homicídio com requintes de 
crueldade ou ainda ações extremas como 
suicídios.

Embora seja crime vender bebida al-
coólica para indígena, o comércio é feito 
praticamente que livremente. E mais: como 
a maioria vive na linha da pobreza ou abaixo 
dela, acaba levando até os pontos de venda 
de cachaça os alimentos que tem em casa 
para trocar por bebidas. o resultado é o 
consumo no trajeto de volta para casa, que 
acaba culminando em embriaguez. o indí-
gena corre o risco de ser atropelado, sofrer 
coma alcoólico, se envolver em confusão 
ou ainda ficar depressivo.

a prática pode ser novidade para a 
maioria das pessoas, não para um ex-
arrendatário do município de antônio João, 
que nesta matéria será identificado apenas 
como Pedro*. Ele conta que empregava em 
sua propriedade um casal de indígenas 
e duas crianças com idades entre 4 e 9 
anos. acabou tendo que dispensá-los por 
conta do alcoolismo de pais e filhos. “Ele 
achava normal dar bebidas para aquelas 
crianças. Eu é que era errado e não tinha 
como impedir porque quando queriam 

bebida até fugiam da propriedade para 
comprar”, diz.

Para Pedro, a questão indígena não se 
resolve distribuindo terras para as comuni-
dades, mas promovendo políticas sérias e 
próprias para ressocialização. “Hoje em dia 
não tem mais esta de índio x terra. Eles estão 
tão brancos como nós nos costumes. se o 
branco tem uma propriedade e a cultiva, 
o índio também pode fazer isto, basta que 
alguém tenha interesse em fazer isto e já 
que a Funai é sua tutora tem que assumir 
este compromisso”, salienta. o arrendatá-
rio vai além e comenta que não é preciso 
muita terra neste caso, o importante é saber 
produzir e se dedicar à atividade.

o presidente do sindicato rural de 
dourados, marisvaldo Zeuli, é da mesma 
opinião que Pedro. Para ele, o índio precisa 
ser inserido na sociedade. Ele revela que a 
entidade oferece cursos profissionalizantes 
específicos para as duas aldeias do muni-
cípio, mas que muitas vezes corre o risco 
de sobrar vagas por falta de interesse. “a 

gente acaba destinando funcionários pra 
fazer um trabalho de insistência porque é 
dif ícil conseguir recursos para capacitações 
como esta. Então, não podemos deixar este 
potencial parado”, lamenta.

ao ser informado pela reportagem so-
bre a denúncia da profissional de saúde de 
dourados, marisvaldo diz acreditar que a 
prática é comum e que, portanto, a sangria 
da problemática indígena vai muito além da 
questão terra. seu temor é que ocorram as 
demarcações de terras agricultáveis e depois 
as mesmas fiquem sem uma produtividade 
que possa atender tanto as etnias quanto um 
excedente que possa ser comercializado.

a derrubada da liminar, no dia 26 de 
agosto, conseguida pela Federação da 
agricultura e Pecuária de mato grosso do 
sul (Famasul) que suspendia o processo de 
identificação e demarcação de terras indí-
genas, reascende na sociedade a discussão 
– que na verdade nunca foi esquecida por 
quem corre o risco de perder terras - so-
bre até que ponto destinar terras para os 

indígenas vai resolver problemas de ordem 
social como o alcoolismo e suicídios.

até que ponto fazer um estudo antro-
pológico para demarcações resolveria os 
problemas das comunidades indígenas que 
vivenciam um cenário na linha abaixo da 
pobreza, sinais de desnutrição já mostrados 
em nível nacional e valores familiares que 
poderiam tirar ou afastar da marginalidade 
em crimes como, por exemplo, estupros e 
homicídios.

Em julho de 2007, o recém-empossado 
e atual presidente da Fundação Nacional do 
Índio, márcio meira, revelou em entrevista 
exclusiva a repórter suki osaki, na revista 
metrópole, edição de julho de 2007, que “o 
problema principal dos guarani é a terra. 
a insegurança alimentar, f ísica, depressão, 
todos estes problemas estão ligados a terra”. 
mais adiante, a jornalista perguntou se o 
turismo ecológico não seria uma saída. 
meira respondeu que “Não há razões para 
se excluir programas de ecoturismo desde 
que os índios concordem com isto. se a 
comunidade concordar e tiver um programa 
bem organizado, planejado de forma que 
a Funai possa acompanhar, essa pode ser 
uma saída interessante como geração de 
renda para a comunidade”.

Um ano depois foram publicadas porta-
rias da Funai para estudos antropológicos 
em áreas de municípios da região sul do 
Estado. Porém , não se sabe se a espantosa 
pressa apresentada pela Funai nos últimos 
meses é realmente para cumprir uma pro-
messa ou se é porque no dia 12 de setembro, 
em genebra (suíça) será apresentado um 
relatório sobre a situação da etnia guarani 
ao Conselho de direitos Humanos da oNU 
(organização das Nações Unidas). Uma 
possibilidade levantada é que caso a Funai 
não apresente uma situação a seu favor, sua 
imagem como tutora dos índios pode ficar 
“manchada” internacionalmente.

Setores divergem na 
real necessidade de se 
demarcar e repassar 
grandes quantidades de 
terras aos índios

Visão da antropologia
     o antropólogo Levi marques Pereira, que tem formação 
pela Unicamp e doutorado pela UsP, lembra que a terra 
desapropriada para fins indígenas não cabe indenização, 
conforme a Constituição Federal, portanto a União não 
paga por elas. Porém, ele ressalta que as terras estão sob o 
domínio de particulares há anos.

Questionado sobre se repassar terras para os índios seria 
uma solução para as etnias, o antropólogo ressalta que isto 
não é suficiente. “tem que ter um plano de manejo que não 
dá para tirar da cartola da noite para o dia. Já que se fala em 
estudos para demarcações, já deveria ter um grupo de estudo 
paralelo pensando num plano de manejo”, defende.

sobre a possibilidade das terras em mãos indígenas se 
tornarem improdutivas no ponto de vista da questão do 
homem não índio, Levi marques Pereira diz que “a questão 
do que fazer nesta terra é uma pergunta sem resposta até 

porque esta terra ainda não existe”. Ele vai além e diz que toda 
sociedade é histórica e, portanto, sofre transformações com o 
tempo. Portanto, foi o tempo do “caça e pesca”.

Para o antropólogo não tem como o indígena aplicar um 
sistema produtivo convencional, pois os indígenas sabem plantar 
porque muitos deles trabalham no corte da cana. todavia, a 
partir do momento que ele tem seu pedaço de terra vai pensar 
na subsistência da sua família. Levi marques Pereira afirma que 
se de fato as demarcações ocorrerem e as terras passaremm 
para domínio dos indígenas, seus novos moradores não vão ter 
um modo de vida pré-colonial. Eles podem retomar algumas 
práticas de cultivo e cultura, porém também podem querer um 
emprego fora de suas terras.

o antropólogo confirma os relatos da prestadora de serviços 
na área de saúde ana e também do arrendatário Pedro. “os 
índios vivem num ambiente muito tenso”.

Foto: Divulgação

Flagrante de acampamento indígena nas proximidades de propriedade rural



groina gronegóciosaJo
rn

al

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

ComEça dia 2 dE sEtEmbro a 11ª fEira
do agronEgóCio dE sidrolândia

a 11ª edição da Expo sidrolân-
dia, Feira de agronegócio, 
Comércio e indústria acon-
tece entre os dias 02 e 07 
de setembro, no Parque de 

Exposições Waldomiro João Camparin em 
sidrolândia, cidade que fica a 70 quilôme-
tros de Campo grande. durante os seis 
dias do evento, shows, prova do tambor, 
pesagem de animais, leilão e julgamentos 
de gado prometem movimentar toda a 
cidade e cadeia produtiva da região. 

segundo o presidente do sindicato 
rural de sidrolândia, osório Luiz stra-
liotto (foto), as expectativas são boas e a 
população está animada para o evento, 
que nesse ano espera aproximadamente de 
35 a 40 mil visitantes. de acordo com ele, 
não há mais áreas disponíveis para expo-
sição de maquinários e todos os espaços 
da feira já foram comercializados, o que 
dá expectativa para mais um evento de 
sucesso, que no ano de 2008 recebeu por 
volta 25 mil visitantes.

No dia de 05 de setembro, a partir da 
19 horas, durante Exposição do município, 
acontece o único remate da Expo sidrolân-
dia, o Leilão gado de Corte, Cria, recria e 
animais ranqueados pela Nelore ms, com 
transmissão pelo Novo Canal.

segundo straliotto a novidade desse 
ano é o concurso da rainha da festa que 
acontece no primeiro dia da Expo sidrolân-
dia, que já tem presença confirmada de 
candidatas a miss mato grosso do sul. 
além de violadas e shows com duplas 
regionais a companhia de rodeio mCr &  
straliotto, a feira promete animar todos os 
que admiram a atividade.

mais informações sobre a 11ª edição da 
Expo sidrolândia, Feira de agronegócio, 
Comércio e indústria podem ser obtidas 
por meio do sindicato rural de sidrolândia 
pelo telefone (67) 3272 – 1131.

Expo Sidrolândia vai até o dia 7 de setembro, 
com shows, provas, leilão e julgamentos de 
animais. a expectativa é que o recinto do 
parque de exposições receba grande público

maPa fisCaliza laboratórios CrEdEnCiados 
Para diagnóstiCo dE anEmia infECCiosa Equina
Fiscais do serviço de sanidade ani-

mal da superintendência Federal 
de agricultura (sEdEsa/sFa/ms) 

iniciaram no dia 27 de agosto, a fiscali-
zação de laboratórios credenciados pelo 
ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (mapa), para diagnóstico 
de anemia infecciosa Equina (aiE) no 
mato grosso do sul. Nessa etapa serão fis-
calizados quatro laboratórios localizados 
nos municípios de rio brilhante, dourados 
e glória de dourados. de acordo com o 

Fiscal Federal agropecuário otto Feldens, 
Coordenador do Programa Nacional de 
sanidade Equina da sFa (PNsE/maPa), 
mato grosso do sul possui 33 laborató-
rios credenciados e aptos a executarem o 
diagnóstico de aiE.

a fiscalização dos laboratórios creden-
ciados realizado pelo sEdEsa consiste em 
analisar a documentação dos estabeleci-
mentos e relatórios, para verificar se os 
procedimentos adotados nas análises estão 
de acordo com a legislação vigente.

o serviço de auditoria e Credencia-
mento da Coordenadoria geral de apoio 
Laboratorial do ministério (saC/CgaL/
mapa) concedeu prazo até o dia 31 de de-
zembro de 2008, para que os laboratórios 
se adequassem as exigências contidas na 
instrução Normativa nº 01, de janeiro 
de 2007, que prevê a instalação de um 
sistema de gestão de Qualidade. dos 33 
laboratórios credenciados no Estado, 24 
já se adequaram a nova legislação e os 
demais ainda estão sendo avaliados pela 

Coordenação (CgaL) em brasília.
Para confirmar a listagem de laborató-

rios credenciados e aptos ao diagnóstico 
de anemia infecciosa Equina, consulte o 
site do mapa, www.agricultura.gov.br e 
siga o roteiro: serviços, Credenciamento, 
Laboratórios, rede Nacional de Labora-
tórios, diagnóstico animal, Laboratórios 
Credenciados, mato grosso do sul. Per-
sistindo dúvidas, entre em contato com o 
serviço de sanidade animal da sFa/ms 
através do telefone (067) 3316-7130.

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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4º lEilão grandEs 
touros é suCEsso dE 
PúbliCo E média gEral

murilo borges, thiago 
morais salomão e Wal-
demar Locatelli mais 
uma vez demonstra-
ram que a qualidade 

genética de seu rebanho de reprodutores 
é top de linha da raça nelore. a 4ª edição 
do Leilão grandes touros, no dia 15 de 
agosto, foi marcada por grande número 
de interessados e excelente média.

o remate teve média geral de r$ 
5.600,00 com os lances dos 29 compradores 
que foram ao recinto da acrissul conferir 
os 150 lotes disponibilizados pelos três 
selecionadores. os animais fazem parte 
do Programa geneplus da Embrapa e 
possuem exame andrológico completo 
que certificam a capacidade e sanidade 
reprodutiva.

SELO – durante o certame, ainda acon-
teceu o lançamento do selo de qualidade 
“Carcaça com raça”, que é uma garantia 
de compra para animais com boas carac-
terísticas, boa carcaça e bons números de 
avaliação.

A cada ano o leilão 
tem demonstrado 
compromisso 
pecuário sério dos três 
selecionadores genéticos 
que promovem o remate

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Murilo Borges, Thiago Morais e Waldemar Locatelli
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Veículo foi sorteado no 
dia 28 de agosto. Dois mil 
cupons concorreram ao 
prêmio

Criação do ParquE do bambu visa PrEsErvar nasCEntE
Um projeto ambiental que visa a 

criação do Parque municipal do 
bambu, numa área localizada na 

região norte de Campo grande, objetiva 
preservar a nascente do Córrego segredo, 
que atualmente sofre com o assoreamento 
e poluição decorrente a construções mal 
planejadas nas proximidades.

de acordo com um dos idealizadores 
do projeto, o gestor ambiental alex Wal-
ber, a idéia de criar o parque na nascente 
do Córrego segredo, é que a região está 
sofrendo com assoreamento de grandes 
proporções e que prejudica a qualidade 
da água no decorrer do leito. “dentro do 
Parque Estadual da Nascente do Córrego do 
segredo que fica ao lado do futuro Parque 
municipal do bambu, as árvores já estão 
com as raízes fora da terra por conta de 

chuvas, a quantidade de água começa levar 
a areia e isso contribui para o assoreamento 
do córrego, então nós temos que achar um 
mecanismo de fazer com que essa água 
venha com uma velocidade adequada, para 
que o solo tenha tempo de absorver essa 
contenção”, explica.

segundo o gestor ambiental, a nascente 
está com grau elevado de areia o que con-
tribui para a redução do volume de água, 
que por conta disto tem que procurar outro 
local para escoar, desviando a rota natural 
do córrego. Para Walber, o principal ob-
jetivo do projeto é reverter essa situação, 
plantando na área a cultura que é excelente 
para combater o desmatamento.

de acordo com Walber, a utilização do 
bambu em torno da nascente do Córrego 
segredo evita o assoreamento e ao mesmo 

tempo pode ser utilizada como matéria 
prima para outros parques que sofrem com 
problemas semelhantes ao que ocorre no 
local, além de servir para o desenvolvimento 
de artesanatos da região.

Em relação aos investimentos, Walber 
explica que a equipe que deu início à ativida-
de de preservação da Nascente do segredo 
está aguardando a questão de liberação do 
espaço para por em prática a criação do 
Parque municipal do bambu. segundo alex 
não vai haver verba por parte da equipe do 
projeto e nem por parte da prefeitura.

Para ele, a segunda etapa do projeto é 
reverter a multa que já está por volta de 
r$ 1 milhão de reais, que o Estado aplicou 
ao município decorrente aos problemas da 
construção de casas populares nas proxi-
midades, sendo que essa será revertida 

em investimento e estudos que já estão 
sendo realizados por duas universidades 
do Estado, que trabalham em prol de ati-
vidades de recuperação ambiental, o que 
vai proporcionar estrutura e conhecimento 
na área de biologia, química e outras que 
vão contribuir para a preservação da 
nascente.

segundo o gestor ambiental alex Wal-
ber, foi criado recentimente a rede bambu, 
um programa promovido pelo governo 
Federal que visa estimular às populações a 
adotar modelos de desenvolvimento sus-
tentável para combater o desmatamento. 
a cidade de Campo grande foi a única 
escolhida da região centro-oeste para par-
ticipar do projeto o que pode contribuir 
para a criação do Parque municipal do 
bambu, conclui.

o laboratório Vetbrands em 
parceria com a agroline 
Produtos Veterinários 
desenvolveram uma cam-
panha, entre os meses de 

abril e agosto, que finalizou no dia 28 deste 
mês, com o sorteio de uma caminhonete 
modelo s10 zero km.

a cada frasco de um litro do vermí-
fugo ade-tec ou do Purit gold, o cliente 
ganhava um cupom. o sorteado foi Waldo 
barbosa de menezes, que  tem propriedade 
no distrito de anhanduí e agora festeja a 
sorte de ter ganhado uma s10.

Eduardo de oliveira Carvalho, um dos 
sócios da agroline, explica que uma vez por 
ano a empresa desenvolve uma campanha 
com o Laboratório Ceva Vet brands. “Esta 
promoção exclusiva só o cliente agroline 
tem”, comemora.

márcio sorge macedo, também sócio 
da agroline, destaca que dois mil cupons 
concorreram ao sorteio da caminhonete. 
“sempre buscamos inovar para atender 
nossos clientes premiando sua confiança 
na nossa empresa”, diz.

o diretor da Ceva Vetbrands no brasil, 
José Carlos Cattani, explica que a agroline 

CEva vEtbrands E agrolinE 
PrEmiam fidElidadE dos CliEntEs

é um dos principais clientes do laboratório 
no mato grosso do sul e que campanhas 
em parcerias como a que sorteu a cami-
nhonete promovem as linhas de produtos e 

também fortalecem e fidelizam o cliente.
SERVIÇO – a agroline Produtos Ve-

terinários fica na rua 14 de Julho, 545. o 
atendimento de segunda a sexta é das 7h 

às 18h e aos sábados das 7h ao meio dia. 
mais informações: 3321-8988.

Para saber sobre o laboratório, um dos 
meios é o site: www.cevabrasil.com.br

Inúmeros clientes acompanharam o sorteio (no detalhe)

O vendedor Leandro, o sorteado Waldo Barbosa e Danilo Bueno ( CevaVetbrands) Diretor da Agroline, Eduardo Carvalho com o ganhador Waldo

Outros brindes também foram sorteados

Fotos: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com
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agrohomEoPÁtiCo Para tErras dE 
PastagEns EstÁ Em fasE dE PEsquisa

a utilização da homeopatia no 
trato do sistema imunológi-
co de humanos já é bastante 
conhecida e mais recen-
temente também serve de  

medicamentos para o setor veterinário. 
mas as pesquisas mais recentes estão 
voltadas para a aplicação da homeopatia 
na agricultura, técnica que denomina-se 
agrohomeopatia.

Em Campo grande, a empresa sigo 
Homeopatia trabalha em pesquisas para 
desenvolver um produto da linha vete-
rinária que possa ser utilizado em pasta-
gens, levando em conta que as pastagens 
constituem um importante fator na saúde 
animal. o medicamento provavelmente 
terá o nome de Nutrisigo.a engenheira 
agrônoma, Elisabete maria malavazi von 
atzingen, explica que o produto ainda 
depende de autorização do ministério da 

o zoneamento agrícola para o plan-
tio da soja em mato grosso do sul 
sofreu alteração de data, isto por-

que uma portaria do ministério da agri-
cultura, Pecuária e abastecimento (mapa) 
gerou desacordo por parte dos produtores 
que alegaram ter pouco tempo para realizar 
a semeadura. além disso, justificaram que 
poderiam ser prejudicados na colheita da 
safra 2009/10. o zoneamento que estava 
restrito somente ao mês do novembro foi 
reavaliado e agora, por meio de uma nova 
portaria, o período de semeadura está 
semelhante ao do ano anterior.

o diretor do sindicato rural de dou-
rados, César dierings, destaca que a mu-
dança no zoneamento da soja no Estado, 
veio em uma boa hora, o que atende as 

agricultura, Pecuária e abastecimento 
(mapa) para ser apresentado oficialmente 
ao público e depois disponibilizado no 
mercado.

a agrônoma ressalta que a agrohome-
opatia vem se desenvolvendo há pouco 
tempo no brasil. as primeiras pesquisas 
surgiram em minas gerais, em 2001 e de 
lá se expandiu para outros Estados. Fora 
do País, a técnica já é utilizada há mais de 
25 anos. “o produto não vai diretamente 
para a planta e, sim, promove todo um 
processo de recuperação da terra que 
terá mais valor nutritivo para oferecer as 
plantas”, diz.

Elisabete von atzingen explica que o 
mais importante de tudo é saber quais são 
as necessidades daquele solo em questão, 
pois como na homeopatia (humanos) cada 
caso é estudado separadamente. diferente 
da adubação convencional que se compra, 

por exemplo NPK, e aplica em qualquer 
solo, exemplifica.

EVENTO - No dia 1º de outubro duran-
te o i Encontro brasileiro de Homeopatia 
na agricultura, no albano Franco, a partir 
das 7h30. o evento acontece paralelamente 
ao 4º Congresso brasileiro de homeopatia 
veterinária (29 e 30 de setembro; 1º e 2 de 
outubro).

durante o encontro serão apresentados 
os fundamentos da agrohomeopatia, pa-
norama mundial da agrohomeopatia, uso 
da técnica no tratamento da água e solo 
e pesquisa homeopática na agricultura. 
o público alvo são médicos veterinários, 
zootecnistas, agrônomos, biólogos e es-
tudantes destas áreas. mais informações: 
www.amvhb.orgbr ou 3387-2220.

novo Prazo Para sEmEadura da soja no ms
necessidades dos produtores da região. 
segundo ele, a mudança quase ficou igual 
ao zoneamento do ano anterior já que o 
primeiro estabelecido pela portaria causou 
muita discórdia por parte da categoria. “o 
principal problema da primeira publicação 
era o prazo de 30 dias, apesar do atual não 
ser unificado ele varia de região e cultura 
sendo que essas variações não são muito 
grandes”, explica.

de acordo com a Portaria 169 do mapa, 
o zoneamento varia de município, cultura 
e solo. a cidade de dourados situada na 
região sul, maior produtora de soja de 
mato grosso do sul, e outros municípios 
como maracaju, rio brilhante, Ponta Porã, 
Caarapó e são gabriel do oeste, o período 
determinado para o plantio da cultura em 
solo tipo 1 é entre o dia 1º de novembro 
e 10 de novembro. Para o solo do tipo 2 
o estimado foi de 21 de outubro a 20 de 
dezembro. Já para o solo do tipo 3 a data 
para a semeadura é de 21 de outubro a 31 
de dezembro. ressalta-se que os demais 
municípios o prazo estipulado para o 
plantio da cultura varia de acordo com a 

realidade de cada um, não descartando a 
possibilidade de períodos idênticos entre 
os mesmos.

segundo o engenheiro agrônomo 
gilmor segatto que presta serviço de 
consultoria agropecuários na região da 
grande dourados, o zoneamento da por-
taria 169 ficou praticamente igual ao da 
safra 2008/09 o que facilitou o trabalho 
dos produtores rurais. “No geral o período 
para o plantio da soja ficou do dia 21 de 
outubro a 31 de dezembro, parecido com 
o do ano passado. Lembrando que esse 
(zoneamento) é por município e sofre 
algumas variações se considerar tipo de 
solo e grupos de cultivar”, explica.

de acordo com dados do levantamento 
da Companhia Nacional de abastecimento 
(Conab) de junho de 2009, mato grosso 
do sul cultivou na safra de 2008/09, uma 
área de 1,7 milhão de hectares de soja, com 
uma produção estimada de 4,2 milhões de 
toneladas.

segundo a Conab, os elementos que 
mais influenciaram na produção da cultura 
foram os climáticos, que são a precipitação 

pluvial, temperatura do ar e fotoperíodo. 
de acordo com o mapa, o objetivo do 
zoneamento agrícola é identificar as áreas 
aptas e os períodos de plantio com menor 
risco climático para o cultivo da soja na 
região, já que a identificação é realizada 
com base num modelo de balanço hídrico 
da cultura.

Produto depende de uma liberação do Ministério 
da Agricultura para ser apresentado e 
comercializado para o público consumidor

Zoneamento que 
estava imposto ao 
mês de novembro foi 
reavaliado

Foto: Divulgação

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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laboratórios industriais aumEntam o 
PodEr dE ComPEtitividadE Em dourados

Estão em funcionamento 
no município de dourados 
laboratórios de automação, 
alimentos e o Centro de Pro-
cessamento de alimentos. as 

unidades fazem parte da rede senai de 
Laboratórios e o objetivo é redução nos 
custos de produção, aumento da competi-
tividade e lucratividade e desenvolvimento 
da ciência e tecnologia.

segundo o presidente da Fiems, sér-
gio Longen, o papel desses laboratórios é 
aumentar o poder de competitividade da 
indústria, por meio de serviços técnicos 
especializados. “É a nossa contribuição 
para que a indústria represente cada vez 
mais a matriz econômica do Estado”, res-
saltou, completando que, com o complexo 
laboratorial do CtC, mato grosso do sul 
poderá também iniciar a etapa de tratar o 
couro semi-acabado e acabado, condição 
essencial para a atração de indústrias desse 

segmento para o Estado.     
Ele reforça que a rede Labsenai torna 

a entidade uma referência em apoio tec-
nológico às indústrias e na qualificação 
de mão-de-obra, já que os laboratórios 
também são utilizados como ambientes de 
ensino. “a prestação de serviços é estendida 
a empresas de diversos segmentos com 
equipe técnica especializada e equipamen-
tos de última geração”, pontuou.     

a rede Labsenai de Laboratórios ainda 
passou a contar com o suporte do complexo 
laboratorial do CtC (Centro tecnológico 
do Couro), inaugurado neste mês de agosto 
e que inclui os laboratórios f ísico-químico, 
f ísico-mecânico e de biotecnologia. após 
a instalação de todos os equipamentos 
necessários, esses laboratórios poderão 
realizar o processo de avaliação estrutural 
da pele in natura a ser industrializada (bio-
tecnologia), avaliar os produtos químicos 
a serem utilizados na transformação da 
pele em couro (f ísico-químico) e analisar 
a resistência do produto final do couro wet 
blue para efetuar processo de avaliação 
estrutural da pele “in natura” a ser indus-
trializada (f ísico-mecânico).    

segundo o presidente da Fiems, sér-
gio Longen, o papel desses laboratórios é 

aumentar o poder de competitividade da 
indústria, por meio de serviços técnicos 
especializados. “É a nossa contribuição 
para que a indústria represente cada vez 
mais a matriz econômica do Estado”, res-
saltou, completando que, com o complexo 
laboratorial do CtC, mato grosso do sul 
poderá também iniciar a etapa de tratar o 
couro semi-acabado e acabado, condição 
essencial para a atração de indústrias desse 

segmento para o Estado.     
Ele reforça que a rede Labsenai torna 

a entidade uma referência em apoio tec-
nológico às indústrias e na qualificação 
de mão-de-obra, já que os laboratórios 
também são utilizados como ambientes de 
ensino. “a prestação de serviços é estendida 
a empresas de diversos segmentos com 
equipe técnica especializada e equipamen-
tos de última geração”, pontuou.

as exigências sanitárias estão cada 
vez mais presentes, principalmen-
te na produção de alimentos. Por 

conta de algumas burocracias impostas 
pelos órgãos de fiscalização, os produtos 
precisam obedecer uma padronização e 
apresentar selos e certificações. muitos 
produtores acabam desistindo de seu 
negócio ou trabalhando na clandestini-
dade pela falta de informação de onde 
buscar auxílio.

o sonho de colocar uma idéia em 
prática ou formalizar uma empresa pode 
ser concretizado com o apoio de insti-
tuições técnicas que oferecem serviços e 
caminhos de como administrar o próprio 
negócio. o sebrae, serviço brasileiro de 
apoio as micro e Pequenas Empresas, por 
exemplo, oferece consultorias, palestras 
e treinamentos e orienta a atividade em-
presarial de pequeno porte, voltada para 
a difusão de programas e projetos que 
visam à promoção e ao fortalecimento 
das antes chamadas “empresas de fundo 

de quintal”.
 de acordo com o técnico em orienta-

ção empresarial do sebrae, Júlio César da 
silva, o cidadão que quer formalizar uma 
idéia e iniciar atividades empresariais e 
quer que este empreendimento cresça de 
forma rentável, o sebrae oferece todo o 
suporte. “além de oferecer consultoria, 
palestras e treinamentos, a instituição 
também oferece um plano de negócio, 
onde o empresário terá um plano referente 
a custos, podendo chegar no final do mês 
e ter uma visão do todo”, explica.

RESULTADOS - o empreendedor 
Flávio gonçalves Paiva, que acreditou na 
idéia de fabricar pamonha industrializada, 
hoje tem a maior empresa do setor do 
Estado, que é a Pamonha damila. Com 
cinco funcionários, a empresa produz 
500 unidades /dia e a partir do mês de 
setembro a produção será aumentada 
para mil unidades por hora, por meio de 
uma máquina adaptada.

Flávio gonçalves, que também é admi-

nistrador de empresas, revela que no início 
das atividades pamonheiras buscou as 
consultorias oferecidas pelo sebrae que o 
ajudaram a ter uma visão mais profissional 
de seu negócio. “o sebrae ajuda bastante, 
pois da orientação de como vai conduzir 
uma empresa e ajuda a criar diversas par-
cerias”, explica. segundo o empresário, a 
ideia de industrializar milho para o fabrico 
de pamonha surgiu há 11 anos. Com a 

crescente demanda de produção logo teve 
que investir em tecnologia e funcionários 
capacitados, como técnicos de nutrição e 
engenheiros de alimentos. atualmente a 
marca atende uma das maiores redes de 
supermercados e futuramente pretende 
expandir os pontos de entrega para outras 
regiões. “Estamos com um projeto até o 
final desse ano onde pretendemos instalar 
franquias”.

oriEntação téCniCa é o 1º Passo Para ComEçar um EmPrEEndimEnto

Serviços técnicos 
especializados auxiliam 
empresas, diz Fiems

Foto: Divulgação
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EnErgia é quEstão EstratégiCa Para
todo o mundo, dEfEndE EsPECialista

o brasil é uma das nações 
mais privilegiadas quando 
o assunto é energia, espe-
cialmente agroenergia, 
pois de 43% a 47% de sua 

matriz energética é renovável. a defesa é 
do secretário de produção e agroenergia 
do governo Federal, manoel Vicente 
bertone.

manoel bertone foi um dos pales-
trantes do ((Congresso de tecnologia na 
Cadeia Produtiva da Cana de açúcar em 
mato grosso do sul), Canasul 2009, que 
aconteceu nos dias 24 e 25 de agosto, em 
Campo grande. Em sua palestra ele apre-
sentou alguns pontos que colocam o brasil 
como destaque mundial como produtor de 
agroenergia, mas também destacou que 
a “pulverização de energia pelo território 
nacional é questão de estratégia. Em outros 
países, como os Estados Unidos, o assunto 
é questão de soberania nacional.

o governo do Estado de mato 
grosso do sul, por meio da 
secretaria de Estado de desen-

volvimento agrário, da Produção, da 
indústria, do Comércio e do turismo 
(seprotur), e demais parceiros, assina-
ram no dia 25 de agosto, o protocolo de 
intenções para a realização do Feicana/
Feibio-ms 2010. o evento marcou o 
encerramento do Canasul 2009, e pro-
mete atrair para o pavilhão de eventos 
do albano Franco entre os dias 17 a 19 
de agosto do próximo ano representan-
tes do comércio, indústria e agricultura 
ligados ao setor. 

além do Estado, também assinaram 
o protocolo de intenções a safra Eventos 
– que organiza o Feicana em araçatuba 
(sP), desde sua primeira edição em 2003 
– a Federação da agricultura e Pecuária 
do Estado (Famasul), Federação das in-

Para bertone, no brasil, a cana deixou 
de ser um produto meramente agrícola 
para ser tratado como energia e com isto 
o setor passa a assumir enormes respon-
sabilidades como, por exemplo, manter o 
status de país auto-suficiente em energia 
e com o meio ambiente.

o palestrante ressaltou que existem três 
elementos em franca escassez no mundo: 
água, alimentos e energia. “o brasil se colo-
ca em posição de destaque mundial porque 
é o maior produtor de água e alimentos e 
ainda tem grande índice de renovabilidade 
da sua energia. Portanto, está mais do que 
na hora do produtor ter isto muito claro, 
pois uma coisa é produzir e outra é pensar 
nas questões estratégicas, que são respon-
sabilidade do Executivo Federal”. ainda 
segundo bertone, o mundo tem apenas 
14% de índice de renovabilidade.

MS- o presidente da Fiems, sérgio 
Longen, anunciou, durante a abertura do 

3º Canasul, a instalação de uma micro-
destilaria em escala didática no senai de 
dourados dentro de 90 dias para atender a 
demanda do setor sucroenergético na sua 
totalidade. “trata-se de uma micro-usina 

de açúcar e álcool em tamanho reduzido, 
com todos os seus setores, para que o alu-
no possa aprender inserido no ambiente 
real do processo produtivo”, detalhou, 
completando que a iniciativa vai consumir 
recursos da ordem de r$ 1 milhão.

além disso, sérgio Longen ainda infor-
mou a chegada, em outubro próximo, do 
laboratório móvel micro-biológico, que vai 
fazer análises f ísico-químicas diretamente 
nas usinas de açúcar e álcool e também 
as indústrias de outros segmentos. “Esse 
laboratório móvel poderá emitir dentro 
das empresas os respectivos laudos. Como 
se vê, estamos montando na região do 
cone-sul do Estado, onde operam quase a 
totalidade das usinas do sucroenergético, 
um pólo de formação profissional, com 
adequações f ísicas, equipamentos e ca-
pacitação de recursos humanos”, declarou, 
prevendo que mato grosso do sul vai ser 
tornar referência para o País nessa área e 
o sistema Fiems está trabalhando muito 
forte para atingir essa condição.

Ele destaca que hoje o setor é uma das 
bases da atividade industrial, consolidan-
do-se como força da matriz econômica, 
com a geração de um grande volume de 
empregos e divisas.

ms assina ProtoColo dE 
intEnçõEs Para a fEiCana

dústrias do Estado (FiEms), asssociação 
dos Produtores de bioenergia estadual 
(biosul), o serviço de apóio as micro e 
Pequenas Empresas (sebrae/ms), a União 
dos Produtores de bioenergia (UdoP) e 
a Prefeitura de Campo grande.  

Para a secretária da seprotur, tereza 
Cristina Correa da Costa dias, o ato 
simboliza um novo patamar para o setor 
sucroalcooleiro no Estado. Ela acredita 
que após a realização de três edições de 
pleno êxito, o Canasul amadurece ainda 
mais e gera um fruto, que já é um sucesso 
consagrado em araçatuba (sP). 

“o Estado será parceiro deste evento 
que já começa bem, com importantes par-
ceiros e a certeza de que existe vontade 
política para fazer do mato grosso do sul 
a nova fronteira da agroenergia no brasil”, 
declarou, acrescentando que o evento 
deverá atrair ainda mais parceiros.

aral morEira rEaliza sua 
PrimEira fEira agro rural

Secretário de agroenergia Manoel Bertone

MS dá mais um passo positivo no setor com o 
anúncio da instalação de uma microdestilaria 
em escala didática, no Senai de Dourados

acontece entre os dias 4 e 7 de se-
tembro a 1ª Feira agro rural  de 
aral moreira, município que está a 

402 quilômetros da capital Campo grande. 
a feira que será realizada no Parque Wil-
son marques, no próximo ano pretende 
se tornar uma Exposição agropecuária. 
o evento que será repleto de atrações 
como leilões, palestras, shows e rodeios, 
é uma iniciativa do sindicato rural do 
município, com apoio da Prefeitura de 
aral moreira, Famasul, sebrae, senar e 
empresas da cidade.

de acordo com o presidente do sin-
dicato rural de aral moreira, adilson 
Correia dos santos, a 1º Feira agro rural 
do município,  será voltada principal-
mente para o produtor rural da região 
que futuramente fará parte do calendário 
das exposição agropecuária do Estado. “a 
feira vai ser voltada para o produtor rural 

e para a agricultura, onde haverá exposi-
ções de máquinas,  insumos e automóveis”, 
explica.

segundo adílson Correa, outro fator 
que pretende movimentar o evento serão 
os remates virtuais, que para essa edição 
os produtores poderão realizar bons ne-
gócios. “os leilões serão virtuais por que 
ainda estamos sem estruturas para rece-
ber os animais, o nosso rebanho ainda é 
pequeno sendo que a maioria desses é da 
raça nelore”, afirma. 

de acordo com o presidente do sin-
dicato, adilson Correia dos santos, os 
produtores rurais e a população da cidade 
estão bastante motivados para a 1ª Feira 
agropecuária. “todos estão participando 
e eu acredito que vai ser um negócio legal 
e no futuro vai crescer muito”, conclui.

mais informações pelo telefone (67) 
3488-1307.

Foto: Sandro Bortoloto / Agroimagebank
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No dia 21 de setembro acon-
tece o 2º Leilão Agropecuária 

Paquetá – Genética Avançada. 
O certame começa às 19h, no 
Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. Serão ofertados 80 
reprodutores, sendo 40 touros 

da Paquetá. Os convidados 
Nelore Produção e Conexão 
Delta G Norte ofertam mais 
20 exemplares cada um. A 

LeiloGrande é a leiloeira oficial 
do remate. Mais informações: 

(67) 3384-9077.

Vanth Vanni Filho (foto), tradicional 
criador de nelore mocho, abre mão 
de touros e novilhas de qualidade, 
em remate que acontece dia 5 de 
setembro, às 12h, na Estância Orsi.
Na 8ª edição do leilão Marca 
Rancho serão ofertados 100 touros 
e seis novilhas especiais. No dia 26 
de agosto o pecuarista promoveu 
um dia de campo na Fazenda 
Cambará, onde os compradores já 
puderam conhecer os reprodutores. 
Mais informações sobre o leilão nos 
telefones: (67) 3382-7175 ou (67) 
3325-7777 (Correa da Costa Leilões 
Rurais).

O cantor sul-mato-grossense Almir 
Sater, que também é produtor rural 
da região do Pantanal, é o mais novo 
associado à Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul (Acrissul). O 
ilustre se filou no dia 27 de agosto, na 
sede da entidade, com a presença da 
imprensa. Sater, além de ser sócio, 
não deixa de agora em diante ser um 
garoto propaganda da associação. O 
violeiro e Chico Maia, presidente da 
Acrissul, já proveitaram a ocasião para 
reforçar convite para a 1ª ExpoMS, 
que acontece de 2 a 12 de setembro, 
no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, em Campo Grande.

A diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) foi empossada, no dia 22 de 
agosto, para o triênio 2009/2012. A solenidade foi bastante prestigiada com a presença do governador 
André Puccinelli, deputados e representantes de entidades ligadas ao agronegócio. A diretoria execu-
tiva é composta por Ademar Silva Júnior como presidente, Eduardo Corrêa Riedel (vice-presidente); 
1° secretário, Dácio Queiroz da Silva; 2° secretário, Luiz Carlos Pantalena; 3° secretário, José Lemos 
Monteiro; 1° tesoureiro, Maria Lizete Barreto de Menezes Brito; 2° tesoureiro, Almir Dalpasquale; 3° 
tesoureiro, José Armando Cerqueira Amado.

Governador André Puccinelli foi uma das autoridades que prestigiou a posse. Na foto, com Ademar Junior

Cantor, compositor e pecuarista Almir Sater e o presidente 
da Acrissul, Chico Maia

Quase tudo pronto para o 4º Potro 
do Futuro, 7º Encontro Estadual de 
laço Comprido, 4º Leilão Quarto de 
Milha e a 4ª Galeria de Garanhões. 
Os eventos são realizados pela As-

sociação dos Criadores de Quarto de 
Milha (ACQM), entidade comandada 

por Nilson Ricartes (foto). O evento 
acontece, entre os dias 17 e 20 de 

setembro, no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Grande, 
com provas de laço, de team roping, 

apartação e três tambores. Além 
disso, acontece baile carapé e sho-
ws sertanejos todos os dias. Mais 

informações (67) 3342-7679.

Rubinho Catenacci (foto) que já conquistou 
Camapuã e Figueirão com a qualidade da 3R, 

agora prepara o seu primeiro leilão em Alcinópo-
lis. Será dia 11 de setembro e vai vender 2.000 

bezerros (1.200) e bezerras (800)de corte. 
Este é o primeiro grande evento do gênero na 

cidade e ele já recebeu apoio incondicional 
dos produtores da região. O Leilão Bezerros 

Qualidade 3R e convidados de Alcinópolis trará 
Ayrton Fernandez Carneiro, que fez recente o 

maior remate em prol do Hospital do Câncer de 
Barretos, como um dos vendedores convidados. 

O Bezerros Qualidade 3R acontecerá no novo 
empreendimento de Rubinho, a Chácara 3R, 

que fica a 5 km da cidade às margens da mais 
importante obra rodoviária do MS, BR 359. Se-
gundo o fiel escudeiro, Rogério Rosalin, haverá 

muito gado bom e a idéia principal é agregar 
valor aos preços dos animais da região que 

ainda está intocada comercialmente para este 
tipo de atividade pecuária. A Triângulo Leilões 

está a cargo da organização.


