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CoopErativismo fortalECE 
farinhEiras Em anastáCio

mapa passa Exigir mais purEza das sEmEntEs forragEiras

os mais de 30 produtores 
de farinha de mandioca 
artesanal, no município de 
anastácio, aumentaram a 
escala produtiva e conse-

guiram melhores preços de seu produto 
depois que resolveram fundar a Coopera-
tiva de Produtores Rurais do município, 
Copran. Por meio do sistema, foi criada 
uma marca e vários incentivos vieram para 
os cooperados.

a cooperativa foi criada para aumentar 
a escala produtiva e também ter mercado 
consumidor garantido. a idéia da Copran 
trouxe uma oportunidade para agregar valor 
ao produto; que hoje representa uma das 
maiores fontes econômicas de anastácio. 
José Lúcio Neto, o Zé Branco, é um dos 
farinheiros que tem orgulho em dizer que 
depois que se transformou em um coope-
rado sua vida e de sua família teve muitas 
transformações. “Consegui comprar móveis 
e até um Uno (carro) que paguei em duas 
parcelas”, comemora.

o atual presidente da Copran, Jairo 

arruda de Souza afirma que antes da co-
operativa eram produzidos 700 quilos por 
mês e depois da fundação a produção de 
farinha chega a uma média de 1700 quilos/
mês. Com o aumento de poder aquisitivo 
dos farinheiros, muitas pessoas da região 
também começaram a obter resultados 
positivos, como por exemplo, comerciantes 
que vendem outros tipos de produtos para 
estes produtores.

o administrador de empresas especia-
lista em cooperativas e empresas rurais, 
Ricardo Bittencourt maidana destaca o 
sistema de cooperativismo como uma se-
gurança para quem dele resolver participar 
como, por exemplo, em anastácio onde 
a Copran fica responsável por embalar e 
comercializar a farinha de mandioca. “o 
poder de barganha possibilita bons preços”, 
orienta. Páginas 8 e 9.

Produtores de 
farinha artesanal do 
município ganharam 
oportunidades para 
venda com cooperativa

a próxima safra de sementes forragei-
ras, que começa a ser colhida nos 
meados de julho, terá que apresen-

tar maior grau de pureza, ou seja, menos 
palhas, por exemplo, por saco. as novas 
regras foram impostas pelo ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento 
(mapa), por meio da instrução Normativa 
nº 30, de 21 de maio do ano passado, mas 

que valem a partir da safra 2009.
a normativa determina que as espécies 

de Brachiaria brizantha, B. decumbens e B. 
humidicola com atual exigência mínima de 
pureza em 40%, passarão a ter que oferecer 
60%. Já a Brachiaria ruziziensis dos atuais 
50% para 60%. além disso, o Panicum 
maximum sai dos atuais 30% para 40%. 
Página 14.
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o casal de produtores rurais Sakae 
Kagorara (Seo Pedro) e maria inês Pretti 
Zamprogno, mora no assentamento 
Vale Verde, em Jaraguari. Eles cultivam 
alimentos saudáveis, utilizando o mé-
todo orgânico.  o casal vai participar, 
entre os dias 25 e 29, da 5º Semana dos 
alimentos. Página 13.

a China é um importante mercado 
consumidor de carnes, sendo 70% desse 
montante ocupado pela carne suína. 
Pensando nisto, senadores da Comis-
são de agricultura e Reforma agrária 
querem que o presidente Lula incentive 
os chineses a importarem a carne bra-
sileira. o presidente fará visita àquele 
país neste mês. Página 15.

além de oferecer uma boa rentabi-
lidade para o bolso do criador, o cas-
queamento reduz problemas de ordem 
ortopédica, ajuda prevenir doenças e 
garante melhor desempenho no ganho 
de peso e na qualidade reprodutiva . o 
alerta é do médico veterinário, Carlos 
akira Tanabe. No caso de animais elite, 
muitas doadoras e touros de centrais, 
necessitam fazer o casquemento a cada 
seis meses. Página 6.

CasquEamEnto 
garantE o
bEm-Estar dos animais

propriEdadE rural é
ExEmplo dE 
sustEntabilidadE

suinoCultorEs quErEm
ampliar Exportação 
para mErCado Chinês

Produção farinheira aumentou depois que produtores passaram a ser cooperados
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agronEgóCio brasilEiro E 
mErCados globalizados
a globalização da economia, fenômeno que 

derruba fronteiras e define uma nova ordem para 
a gestão dos negócios em todos os segmentos, 
impõe ao agronegócio brasileiro uma revisão 
completa de suas práticas e conceitos. 

Entender a fazenda apenas como um modelo 
fornecedor de matéria prima, desconectada dos 
outros momentos de transformação, não cabe 
mais. É imperativo adquirir a visão sistêmica 
de produção e comercialização, buscar eficácia, 
de forma a favorecer a relação custo/benefício 
e permanecer competitivo. o agronegócio 
passa a ser encarado como um sistema de elos, 
abrangendo itens como pesquisa, insumos, 
tecnologia de produção, transporte, proces-
samento, distribuição e preço. 

o produtor rural, seja ele pequeno ou 
grande, conhecendo o seu lugar dentro da 
cadeia produtiva, será capaz de tomar decisões 
importantes para a viabilização do seu negócio, 
que estão relacionadas a: o que, quando, quanto e 
para quem produzir. Com este modelo, o gerente 
é o mercado e o dono é o consumidor. 

Lidar mais profissionalmente com esta 
entidade chamada mercado é uma necessidade 
imperiosa colocada para todos os elos das cade-
ias produtivas do agronegócio, sobretudo para 
aquele inserido “dentro da porteira”. 

É preciso ser absolutamente hábil no mo-
mento mais crucial de qualquer processo produ-
tivo, o da comercialização, é fundamental saber 
vender bem, buscando, inclusive, a utilização de 
mecanismos de comercialização que possibi-
litem vender primeiro e produzir depois, como, 
por exemplo, a Cédula de Produto Rural – CPR 
e os mercados Futuros e de opções. 

Neste cenário ditado pela competição, 
aumento de produtividade, tecnologia auto-
sustentável e achatamento das margens, velhos 
paradigmas começam a desaparecer, especial-
mente aquele que definia o Estado como o grande 
controlador do setor agropecuário nacional. Não 
obstante, é evidente que o equilíbrio do sistema, 
ou melhor, a sua competitividade de longo prazo, 
depende muito da estabilidade das políticas mac-
roeconômicas do governo (inflação, impostos, 
juros, câmbio). mas, é inequívoco que a força 
do mercado é o atual paradigma estabelecido, 
e novos instrumentos de gestão estão surgindo, 
oferecendo outra perspectiva para o segmento. 

o desafio da eficiência está lançado, é pre-
ponderante que neste processo de gestão do 
agronegócio, todos os segmentos envolvidos 
atuem em sintonia com a teia global aí estabe-
lecida, imprescindível para a sobrevivência. 

O autor é Gerente de Agronegócios - BB

Leandro Pinto*
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de 15 leilões. 
Entre os dias 18 e 20 de junho, o evento 

abrigará também o iii Curso Feicorte de 
Julgamento das Raças Zebuínas, que pro-
porcionará aos criadores, selecionadores, 
proprietários rurais, profissionais do setor e 
estudantes, a interpretação de característi-
cas morfológicas em zebuínos relacionadas 
à produtividade, funcionalidade e padrão 
racial. o curso é alinhado às exigências 
do ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (maPa) e oficializado 
pela associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (aBCZ). 

além do iii Curso de Julgamento, a feira 
disponibilizará palestras e o já conceituado 
Congresso internacional com patrocínio da 
empresa  down agro Science no dias 17 e 
18  . Nesta edição as novidades serão o i 
Workshop Feicorte  no dia 16, em parceria 
com as empresas: CRV LaGoa, intervet 
Shering Plough , dominar, Coan Consulto-
ria e Scot Consultoria  e o i Fórum Feicorte 

No período de 16 a 20 de 
junho, São Paulo se trans-
formará em um dos prin-
cipais centros de fomento 
da pecuária de corte da 

américa Latina. Nesta data, a cidade abri-
gará a 15ª edição da Feira internacional 
da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), 
que acontecerá no Centro de Exposições 
imigrantes, em São Paulo (SP). 

a Feicorte 2009 reunirá cerca de 200 
empresas expositoras, atuantes nas áreas de 
genética, saúde e nutrição animal, órgãos 
de desenvolvimento e pesquisas,  máquinas 
e equipamentos, frigoríficos, balanças,  
troncos e equipamentos, entidades repre-

sentativas, dentre outras. Para acompanhar 
essa vasta exposição comercial, espera-se 
a visita de mais de 20 mil profissionais e 
interessados. 

No total, a feira abrigará 4.000 animais 
de 19 raças bovinas, 4 ovinas e 2 caprinas. 
as bovinas são: Brahman, Santa Gertrudis, 
Tabapuã, Canchim, Limousin, Simental, 
Simbrasil, Nelore, angus, Bonsmara, Ca-
racu, Senepol, Wagyu, Guzerá, Brangus, 
Bonsmara, Senepol, Brangus, Hereford.  
as ovinas: dorper, White dorper, Santa 
inês, e Texel e as caprinas: Boer  e anglo-
nubiana. os animais são provenientes de 
1.200 criadores de todo o país. Na ocasião 
haverá julgamentos de todas as raças e cerca 

Evento reunirá 4 mil animais de 1.200 criadores 
de todo Brasil, 200 expositores e público 
estimado em 20 mil visitantes

são paulo rECEbE fEiCortE 2009, quE traz 
oportunidadEs ao mErCado da pECuária

em parceria com a associação Brasileira de 
inseminação artificial  - aSBia e Univer-
sidade de São Paulo – USP que acontece 
no dia 19. 

a maior mostra indoor de pecuária 
de corte do mundo, terá ainda mais novi-
dades surpreendendo o setor e o público 
visitante.

“Estamos muito empolgados com 
a 15ª edição da feira, com um trabalho 
muito focado, demos um grande passo em 
questão de qualidade e desenvolvimento. 
Pretendemos superar a qualidade obtida 
na última edição. Nosso objetivo é oferecer 
ao pequeno, médio e grande criador, as 
ferramentas necessárias para fazê-los cada 
vez mais,  crescer”, afirma décio Ribeiro dos 
Santos, diretor do agrocentro. 

 SERVIÇO:
mais informações pelo site www.feicorte.
com.br, pelo e-mail feicorte@agrocentro.
com.br ou pelo telefone (11) 5067-6767.
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comercial de US$ 634,3 milhões, quando 
comparado a 2007. 

PRODUTOS EXPORTADOS - o 
complexo soja, que engloba o grão, o óleo 
e o farelo, apresentou maior participação 
nas vendas diretas das cooperativas brasi-
leiras, representando 29,49% das exporta-
ções totais. Na seqüência figuram o setor 
sucroalcooleiro (24,81%), que corresponde 
aos açúcares e ao álcool etílico, e as carnes 
(18,69%). o café, cereais (milho, trigo, 
arroz e cevada), algodão e leite e laticínios 
aparecem na seqüência, com represen-
tações de 13,49%, 4,05%, 3,56% e 1,82%, 
respectivamente. 

Líder nas vendas das cooperativas ao 
exterior, o complexo soja somou um total de 
US$ 197,1 milhões entre janeiro e março de 
2009, crescimento de 7,23% em relação ao 
primeiro trimestre de 2008, quando foram 
embarcados US$ 183,8 milhões. os grãos 
apresentaram liderança no setor, represen-

as exportações das coope-
rativas brasileiras tiveram 
melhor desempenho no 
primeiro trimestre de 2009, 
quando comparadas aos 

totais exportados pela economia brasileira. 
Segundo a Gerência de mercados da orga-
nização das Cooperativas Brasileiras (oCB), 
responsável pelo estudo, os reflexos da crise 
financeira internacional foram observados 
pelo setor, com queda de 12,25% nos valores 
exportados, em relação ao mesmo período 
de 2008, porém com menor retração que 
os resultados das vendas externas do País, 
que tiveram diminuição de 19,52%.    

a análise, que tem como base dados 
da Secretaria de Comércio Exterior do 

ministério do desenvolvimento, indústria 
e Comércio Exterior (mdiC), mostra que 
as cooperativas exportaram US$ 668,4 mi-
lhões de janeiro a março deste ano, contra 
US$ 761,7 milhões em 2008. observam-se 
ainda menores indicadores nas quantidades 
comercializadas, 10,23% menos que no 
primeiro trimestre do ano anterior.  Já o 
valor recebido em reais, pelos embarques 
do setor ao exterior, atingiu R$ 1,55 bilhão, 
em conseqüência da elevação da taxa de 
câmbio, registrando aumento de 16,87%.  

Balança comercial - Seguindo os dados 
apresentados pela economia brasileira, as 
importações das cooperativas registram 
valores menores que as exportações neste 
trimestre, em comparação ao mesmo pe-
ríodo em 2008. No acumulado de janeiro a 
março de 2009, o saldo atingiu o montante 
de US$ 584 milhões, com queda de 7,9%.  
Em 2008, foram importados US$ 127,4 mi-
lhões, registrando um superávit da balança 

O comlexo soja apresentou 
maior participação nas 
vendas

CoopErativas sE dEstaCam frEntE 
às ExportaçõEs brasilEiras

tando 48% do total (US$ 94,3 milhões). 
Quanto ao complexo sucroalcooleiro, o 

destaque ficou para os açúcares, com uma 
participação de 59% no primeiro trimestre 
de 2008 (US$ 86,4 milhões) e de 91% em 
2009 (US$ 150,9 milhões). as vendas exter-
nas desse grupo de produtos registraram 
crescimento de 13,5%, com um total de 
US$ 165,8 milhões. 

MERCADOS DE DESTINO - a ale-
manha aparece em primeiro lugar entre 
os mercados de destino dos produtos 
cooperativistas no primeiro trimestre de 
2009, com US$ 74,8 milhões, frente a US$ 
92,4 milhões em 2008, registrando uma 
retração de 19%.   

No mesmo período, foi observado cres-
cimento nas aquisições feitas pela China, 
que tem como meta dobrar os seus esto-
ques de soja e, logo, elevou os embarques 
de grãos provenientes das cooperativas 
em 57,11%.
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Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

EspECialista alErta sobrE a importÂnCia
do CasquEamEnto para o bEm-Estar animal

Segundo o médico veterinário 
Carlos akira Tanabe que é es-
pecialista em ortopedia bovina, 
os problemas de cascos podem 
causar desvios nos joelhos e faz 

com que os animais tenham um andado 
diferente dos desejáveis. de acordo com 
akira, um bovino com problemas de cascos 
entorta as patas e pode ser comparado com 
um veículo desbalanceado. “o animal com 
esse tipo de problema é como se fosse um 
carro desbalanceado, meche no alinha-
mento e balanceamento, se esses estiverem 
tortos e se abrem, começa a comer o pneu 
por dentro, se fecha, começa a comer o 
pneu por fora, e no animal é a mesma 
coisa”, explica. 

ainda de acordo com o especialista, 
para realizar o processo de casqueamento 
é necessário que se conheça um pouco 
de anatomia. a preocupação maior dessa 
prática é que deve deixar uma parte da 
sola, que é a parte inferior do casco, para 
que o mesmo tenha apoio e forneça uma 
sustentação adequada dos membros e não 

venha causar mais dor e problemas para o 
animal com desvios de aprumos.

No casqueamento existe um parâmetro 
de crescimento dos cascos, e recomenda-se 
que haja uma avaliação para os aumentos 
das “unhas”. Bezerros com 6 meses, animais 
de 12 a 18 meses,  tem que haver uma 
tamanho mínimo de corte para que não 
chegue na parte viva do casco. “a sola não 
pode ficar curta para que o animal não 
manque. o animal com a sola fina no piso 
firme, vai sentir muita dor”, diz akira, que 
ainda reforça que o ponderal desses animais 
vai perder muito.

Na técnica pode se tirar de dois a meio 
centímetro de unha, e varia de acordo com 
cada casco dependendo do desbalancea-
mento, com isso será possível ter uma 
idéia do excesso de unhas que devem ser 
retiradas.

dentro do processo de casqueamento, 
é possível notar nas unhas retiradas uma 
espécie de muralhas que seria uma espécie 
de parede de proteção, a parte interna 
seria a sola, que separados por um limite 

aparece uma linha branca. Esse fator da 
linha seria um espaço de aproximadamente 
dois milímetros e é o que vai determinar se 
o animal teve ou não laminite devido ao 
excesso de casco. 

No caso de animais elite, muitas doado-
ras e touros de centrais, necessitam fazer o 
casquemento a cada seis meses, para que 
esse animal não tenha um crescimento do 

casco além do normal que venha interferir 
na quantidade e na qualidade do material 
reprodutivo.

Nos próximos dias a agroin vai di-
sponibilizar em seu site um vídeo detal-
hando a técnica e sua importância. mais 
informações pelo e-mail agroin@agroin.
com.br, visite o site e veja outras notícias 
www.agroin.com.br

Além de oferecer uma boa rentabilidade para o bolso 
do criador, o casqueamento reduz problemas de ordem 
ortopédica, ajuda prevenir doenças e garante melhor 
desempenho no ganho de peso e na qualidade reprodutiva  

de que o Fonesa possa auxiliar as unidades 
suprindo necessidades de profissionais 
especializados.

No encontro, os integrantes do Fonesa 
(Fórum Nacional de Executores de Sanidade 
agropecuária) expuseram a atual situação 
sanitária de cada estado participante.  o 
amapá, o único do país com status sanitário 
desconhecido em relação à febre aftosa, 
por isso é o estado mais sofre nas questões 
sanitárias. “o amapá luta para sair do risco 
desconhecido. a meta de tornar o Brasil 
livre de aftosa com vacinação até o final 
de 2010, precisamos da ajuda dos demais 
estados para melhorar nosso status”, diz 
Rosival albuquerque, diretor-presidente da 
agência de defesa e inspeção agropecuária 
(diaGRo).

as propostas apresentadas serão avalia-
das pelos estados juntamente com o minis-
tério da agricultura e em seguida, a minuta 

fonEsa dEbatE sisbov durantE a ExpozEbu 2009 

o Fonesa (Forum Nacional dos Exe-
cutivos de Sanidade agropecuária) 
que reúne todos os órgãos de Sa-

nidade agropecuária do Brasil e promove 
ações de defesa no País, debateu durante 
a 75ª Expozebu as alterações na instrução 
Normativa 17 do Serviço Brasileiro de 
Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de 
Bovinos e Bubalinos (SiSBoV). o evento 
teve presença de representantes dos estados 
de mato Grosso, minas Gerais, Goiás, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, alagoas, Espírito 

Santo, Paraná, amapá, Tocantins e Rio 
Grande do Norte. 

Já o mato Grosso do Sul não enviou 
nenhum representante para discutir essa 
questão e outras que foram apresentadas 
pelo Presidente do Fonesa e do indea/mT, 
décio Coutinho.

Segundo Coutinho os órgãos estaduais 
não podem mais esperar pelo maPa para 
finalizar o sistema de restreabilidade, e que 
eles próprios devem tomar a iniciativa de 
unificar o banco de dados. “Nós é que temos 
que ter a iniciativa, não dá mais para esperar 
o ministério, por isso temos que centralizar 
nossos bancos de informações para depois 
centralizar o nacional”, afirma.

o meio utilizado para a interligação seria 
a rede mundial de computadores, a internet, 
que além dos serviços de defesa dos estados, 
nele constaria também as informações do 
pessoal técnico por especialização, a fim 

O evento foi realizado 
no dia 05 de maio, em 
Uberaba/MG; o Mato 
Grosso do Sul não 
enviou representante

Décio Coutinho, presidente do Fonesa

passará pela apreciação da Secretaria de 
defesa agropecuária e posteriormente do 
maPa.

Casqueamento evita doenças por execesso desordenado dos cascos

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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laboratórios rosEnbusCh lança Campanha 
para sua linha dE produtos vEtErinários

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Com o objetivo de pro-
mover o intercambio 
técnico entre os países, 
a Rosenbusch do Brasil 
lançou a campanha “o 

melhor do Brasil na argentina”, que 
começou no mês maio e vai premiar 
com uma viagem para o país do tango 
pecuaristas que adquirirem produtos 
da linha de endectocidas e vacinas do 
laboratório.  a promoção, que vai até 
o mês de junho, é para aqueles que 
forem sorteados após a compra de 
produtos nas revendas veterinárias 
de todo o estado.

Na programação de viagem um 
interessante roteiro técnico, turístico 
e gastronômico para ver de perto (e saborear 
é claro!) o resultado final de um programa 
de produção de carnes com denominação 
de origem chamado Pampa mia que é da 
própria Rosenbusch. o programa é modelo 
internacional na produção de carnes certifi-
cadas com rastreabilidade individual desde 
o nascimento do animal até a gôndola do 
supermercado. Graças a identificação ele-
trônica usada neste programa o pecuarista 
pode disponibilizar de forma segura todas as 
informações do animal e de seus manejos, 
tais como, a sua origem, o tratamento sa-
nitário, pastagem utilizada, arraçoamento, 
informações do produtor, abate e armaze-
namento frigorífico, receitas e cortes.

Tanto o produtor quanto o mercado 
podem acessar estas informações através 
do banco de dados que a empresa mantém 
no site www.control-ar.com.

Está previsto ainda uma visita a uma 
propriedade rural integrante do sistema de 
carnes certificadas Pampa mia, quando os 
pecuaristas poderão conhecer na prática o 
funcionamento deste modelo de produção.

o gerente da filial brasileira, Rogério 
Beretta, diz que a campanha promocional 
vai além da premiação pelo fato de dar 
oportunidade de interação técnica, cultural 
e gastronômica. “Não é apenas um prêmio 
de reconhecimento pela compra dos nossos 
produtos. É uma maneira de proporcionar 
um intercâmbio entre culturas e sistemas 
produtivos”, diz Beretta.

Considerado um dos melhores labo-
ratórios em saúde animal do mundo, a 
empresa tem mais de 90 anos e atua em 
diversos países com grande experiência 
em sanidade e rastreabilidade eletrônica 
de animais. além da argentina e do Bra-
sil, os Laboratórios Rosenbusch mantém 
estruturas fabris e escritórios próprios no 
Uruguai e Paraguai importantes mercados 
pecuários sul-americanos. a empresa 
mantém site na internet com muitas 
informações em varios idiomas www.
rosenbusch.com, no Brasil o telefone é 
(67) 3382.2323.

A empresa vai sortear para pecuaristas 
brasileiros uma viagem à argentina a fim de 
conhecer sua estrutura comercial e fabril, seu  
modelo de produção de carnes certificadas e 
pontos turísticos do país

Rogério Beretta, gerente da filial brasileira e Rodolfo 
Balestrini presidente da Rosenbusch
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a avaliação feita pela aVaL 
no início do mês de maio 
revelou espessura de gordura 
bem próxima aos 5 mm em 
grande parte dos animais 

da Fazenda 3R, o que chamou a atenção 
até mesmo da zootecnista Gabriela Zoc-
colaro Costa que fez a avaliação. o valor 
não seria tão expressivo se derivassem de 
animais de era superior, porém neste caso 
no caso, como são de bezerros e bezerras 
entre 8 e 10 meses em fase terminal da des-
mama o fato atrai muita a atenção. “Tenho 
feito inúmeras avaliações, nunca vi na raça 
nelore um acabamento com estas medidas. 
É impressionante!”, afirmou Gabriela ao ver 
o resultado.

Contudo, o mesmo espanto não acon-

teceu para Rubens Catenacci e Rogério 
Rosalin, proprietário e gerente da Fazenda 
3R respectivamente. “de certa forma já 
tínhamos conhecimento dessa aferição, 
mesmo que empírica”, relata Catenacci. 

Já para Rosalin, a carga genética aliada 
e as técnicas de manejo nutricional do re-
banho da 3R são os grandes responsáveis 
pela façanha. “Sempre buscamos manter 
nosso rebanho moderno e atualizado 
através das técnicas de melhoramento, tanto 
na genética quanto na nutrição, porque são 
estes os dois principais fatores para alcançar 
o que é melhor”, diz.

ano passado (2008) a marca 3R ganhou 
os dois principais prêmios de gado de corte 
do estado, o Leilão do Fazendeiro (machos) 
e o Leilão do Produtor (fêmeas) e ainda fez 

as médias mais altas para animais desma-
mados na história da pecuária nacional, R$ 
2.160,00 e R$ 2.490,00.

Este ano a 3R voltou a brilhar com seus 
animais durante a Expogrande 2009 que 
criou versão dos dois leilões que aconte-
ciam somente em Camapuã, considerada a 
Capital do Bezerro de Qualidade. a marca 
ganhou novamente as primeiras colocações 
nos dois leilões e ganhou notoriedade do 
Brasil inteiro.

No dia 09 de maio teve início a 31ª 
Expocam, exposição agropecuária de Ca-
mapuã, e vai até o dia 14. durante o evento 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

acontecem as edições 2009 dos arremates 
que novamente irão premiar os melhores 
produtores de bezerros da região. Rubens 
Catenacci é taxativo ao dizer da sua partici-
pação, “vamos competir para ganhar, mas o 
melhor é mesmo participar juntamente com 
outros criadores que fazem de Camapuã a 
Capital do Bezerro de Qualidade”, finaliza 
Catenacci.

o Leilão Bezerros de Qualidade é real-
izado pela Fazenda 3R juntamente com a 
Fazenda União e vai colocar em pista 2.000 
animais, informações pelos telefones (67) 
9962.7203 e 3274.1262.

O Leilão Bezerros de Qualidade 3R e União será dia 13 de maio 
e acontece em Camapuã durante a 31ª Expocam. Serão mais de 
2.000 animais ofertados entre machos e fêmeas desmamados

fazEnda 3r vai ofErtar 
animais Com gEnétiCa 
E CarCaça supErior 

A carga genética aliada  as técnicas de manejo nutricional do rebanho da 3R são destaque nos leilões
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naquela época, hoje a gente estava bem 
mais adiantando nas nossas vendas para 
fora da cidade”, diz.

Ronaldo dos Santos ressalta que os 
farinheiros já tinham um produto com 
qualidade, mas era comercializado em sacos 
de nylon e medido em vasilhas plásticas 
sem padrão. os organismos ligados a ins-
peção de alimentos na cidade começaram a 
notificar os produtores pelas condições de 
venda, estocagem e embalagens da farinha. 
“Nos reunimos e discutimos a opção de 
uma associação ou cooperativa. Como a 
gente queria levar nosso produto para fora 
da cidade, optamos pelo cooperativismo. 
infelizmente ainda não temos mandioca 
suficiente para isto, mas outras localidades 
já viram que também podem lucrar com 
nossa cooperativa nos fornecendo matéria-
prima”, revela.

a região conhecida como Pulador é 
formada por três colônias de nordestinos 
e descentes da região nordeste brasileira. 
depois que a produção farinheira ganhou 
impulso, dois assentamentos rurais (monjo-
linho e São manoel) passaram a investir no 
cultivo de mandioca. outro assentamento 
em Nioaque (Conceição) também passou a 
plantar mandioca e supre quando necessá-
rio a falta de matéria-prima para o fabrico 
de farinha em anastácio.

aristeu dos Santos é farinheiro há 50 
anos e tem a ajuda da esposa maria e de três 

sistEma CoopErativista fortalECE

filhos. Ele revela que antes da cooperativa 
trabalhava muito, mas quase não via os 
resultados de seu esforço, pois por conta da 
falta de nota fiscal de seu produto aca-
bava vendendo-o para revendedores.  
“Eu vendia pra atravessadores e eles 
lucravam nas minhas custas. Hoje não. 
depois da cooperativa eu posso transitar 
livremente com minha mercadoria. Tá 

o município de anastácio, 
distante 130 quilômetros 
de Campo Grande, pos-
sui a mais antiga colônia 
de nordestinos no mato 

Grosso do Sul e por conta disto é singular 
o consumo de farinha de mandioca na 
cidade. a produção farinheira artesanal, 
que começou em 1925, hoje tem destaque 
depois que foi fundada a Cooperativa de 
Produtores Rurais de anastácio, Copran. 
Por meio do sistema, foi criada uma marca 
para o produto e vários incentivos vieram 
para os cooperados.

descendente de nordestinos, o prefeito 
de anastácio, Cláudio Valério foi quem 
primeiramente pensou em aumentar a 
escala de produção artesanal de farinha no 
município. Porém, com a criação da Copran 
em 2005, as facilidades foram chegando para 
os cooperados, que na fundação da entidade 
eram 20 e hoje somam mais de 30.

Com a necessidade de aumentar a 
escala produtiva e também ter mercado 
consumidor garantido, foi realizada uma 
reunião com todos os farinheiros da cidade 
para colher sugestões que pudessem trazer 
lucratividade e divulgação. a idéia da co-
operativa trouxe uma oportunidade para 

agregar valor ao produto que hoje repre-
senta a grande oportunidade de emprego 
familiar aos moradores da zona rural. No 
mesmo período foi definida a marca Farinha 
Pulador para o produto.

Ronaldo antônio dos Santos acompanha 
a produção de farinha em sua família desde 
que tinha cinco anos, mas tudo começou 
com seu avô há mais de 60 anos. o neto 
de farinheiro foi o primeiro presidente da 
Copran e para ele depois que a cooperativa 
foi fundada os produtores ganharam opor-
tunidades não ofertadas no passado. “Se eles 
(antepassados) tivessem esta cooperativa 

Um ano depois de fundar a cooperativa produtores ganharam a Festa da Farinha para comercializar o produto

José Lúcio Neto, o Zé Branco, é um dos cooperados

Farinheiros comemoram 
resultados obtidos com 
a fundação da Copran 
que atualmente tem 
mais de 30 cooperados
produzindo farinha 
artesanal
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sobrando até um dinheirinho pra investir 
na minha propriedade. até umas vaquinhas 
pra carnear pra família eu compro com o 
dinheiro da farinha agora”.

José Lúcio Neto, o Zé Branco, 
é outro produtor que come-
mora as oportunidades 
oferecidas pelo coo-
perativismo. Segundo 
ele, depois de se tornar 
um cooperado já con-
seguiu  comprar um 
veículo 
usado 
q u e 

auxilia no transporte do produto até a Co-
pran, além de móveis para sua casa.

o secretário de administração de anas-
tácio, Ernandes Peixoto de miranda, reforça 
que a fabricação de farinha ainda é consi-
derada pequena na cidade, mas o mais im-

portante é que o sistema cooperativista 
deu estabilidades que possibilitam a 
fixação das pessoas da zona rural em 
suas propriedades. “Nossa intenção 

é que toda a mandioca necessária seja 
produzida na nossa cidade e isto vai ser 

em breve”, prevê.
o atual presidente da Copran, Jairo 
arruda de Souza diz que antes da 

cooperativa eram produzidos 700 
quilos por mês e depois da fundação 
a produção farinha chega a uma 
média de 1700 quilos/mês. “Toda 
ela é vendida na região, mas já 

temos muitas propostas de com-
pra deste produto por parte dos 
municípios vizinhos. Nosso 
próximo passo é atendê-los e 
depois conquistar o mercado 
estadual”, prevê.

Ricardo Bittencourt mai-
dana é administrador de empre-

sas especialista em coope-
rativas e 

produção dE farinha Em anastáCio

Produção artesanal da Farinha Pulador

Aristeu dos Santos produz farinha com o auxílio de sua família

FESTA – Um ano depois de fundada a Cooperativa de Produtores Rurais de Anastácio, 
Copran, foi criada a Festa da Farinha de Anastácio, no ano de 2006. O objetivo do evento é 
a divulgação do produto e outros derivados de mandioca como, por exemplo, tapioca, bolo 
de mandioca com massa puba e massa comum, sorvete de mandioca, pão de queijo, pudim 
de mandioca, entre outros. São vendidos também pratos que lembram a culinária nordestina 
como a buchada de bode.

A Festa da Farinha de Anastácio consta no calendário de festividades do aniversário do 
município, que se comemora em 8 de maio. Neste ano a festa aconteceu nos dias 1º e 2 de 
maio e reuniu mais de 35 mil pessoas.

Para fortalecer ainda mais a imagem de cidade produtora de farinha de mandioca, a 
organização em parceria com os produtores confeccionaram um saco com três mil quilos do 
alimento. Todo processo, desde o plantio da mandioca, fabricação da farinha e apresentação 
da embalagem cheia foi documentada por meio de vídeo e será encaminhado para os analisa-
dores internacionais do Guinness World Records (livro dos recordes). 

empresas rurais. Para ele, o caminho mais 
seguro para pequenos produtores como os 
de farinha em anastácio é o cooperativis-
mo, pois por meio deste sistema todos são 
donos de um negócio e, principalmente, os 
cooperados tem oportunidade de sugerir 
e nas assembléias tem voto. “É uma forma 
de agregar valor porque torna o produto 
dele mais competitivo no mercado. além 
disso, a questão de impostos é melhor e o 
poder de barganha possibilita bons preços”, 
orienta.

o especialista ainda reforça a impor-
tância do cooperativismo como um gera-
dor econômico e de resultados sociais, uma 
vez que beneficia o cooperado e toda uma 

cadeia produtiva. “Quando ele come-
ça a ter estabilidade muda para 

um padrão de vida melhor e 
com isto passa a consumir 
mais e, assim, movimenta 
outros pontos comerciais 
e de serviço de sua região, 
exemplifica”.
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raça sindi é dEstaquE na 
ExpozEbu Com animais 
insCritos nos JulgamEntos

a Raça Sindi teve participação 
recorde na ExpoZebu desde 
o ano de 2006, quando foi a 
estréia do zebuíno na feira.  
de acordo com a associação  

Brasileira dos Criadores da Raça Sindi 
(aBC Sindi), o evento que está na edição 
de número 75, tem mais de 100 animais 
inscritos para as provas de julgamento 
e torneio leiteiro, enquanto na primeira 
ocasião foram 30 zebuínos. Neste ano a 
feira teve início no dia 22 de abril e vai 

até o próximo domingo dez de maio, no 
parque de exposições Fernando Costa em 
Uberaba, minas Gerais. até o término do 
evento a organização espera mais de 300 
mil visitantes.

oriunda de um dos piores desertos 
do mundo, situado no Paquistão, a raça 
Sindi chegou ao Brasil em 1952, e é con-
siderada a mais pura e a mais indicada para 
as condições bioclimatológicas, em real 
estado de pureza.

de pequeno e médio porte, a raça é um 
dos orgulhos da zebuinocultura brasile-
ira, e está ganhando o gosto dos criadores 
nacionais, um dos principais motivos do 
sucesso do zebuíno é que ele se adapta a 
condições adversas de climas e de manejo. 
além disso, outra característica marcante é 
a excelência em produção leiteira e menor 
consumo de alimentos.

Um fator interessante e rentável para 
quem quer criar a raça Sindi, é que ela con-
segue equilibrar o próprio tamanho, a área 
corporal, o metabolismo, a produtividade 
leiteira, resultando num animal de formas 
harmoniosas, levando a um alto rendimento 

no abate. É um gado que representa, por si só, 
uma nova visão da economia no campo.

Por se tratar de uma raça com poucos 
criadores, ainda é possível estabelecer 
fundamentos para um avanço organizado 
e lucrativo para todos. a raça Sindi já vai 
dominando o semi-árido nordestino do 
Brasil, e já conta com dezenas de rebanhos 
no Sudeste, além de se despontar para o 
Centro-oeste na região do pantanal mato-
grossense.

desde sua chegada há 57 anos no País, 
a raça só teve a aprovação do registro ge-
nealógico dos animais em 2001.

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com
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nufarm lança dois novos hErbiCidas 
para ControlE nas pastagEns

a Nufarm, que produz os 
herbicidas Texas e Tucson, 
é uma empresa australiana 
que em 2007 adquiriu a 
brasileira agripec Química 

e Farmacêutica S.a., atua em mais de 100 
países, com uma estrutura de 14 fábricas 
e 20 escritórios.

Sua linha de produtos é conhecida 
mundialmente e possui amplo portfólio 
para culturas de citros, cana de açúcar, café, 
milho, tomate, feijão, soja, algodão, batata 
e pastagens.

Recente a multinacional lançou no Brasil 
os dois produtos - Texas e Tucson -com 
ação sistêmica e seletiva para o controle 
de invasoras nas pastagens, ou seja, são 
produtos de extremo controle das princi-
pais ervas.

No mato Grosso do Sul, a agroline, loja 
de revenda de itens agropecuários, repre-
sentante exclusiva dos herbicidas, mantém 
um serviço diferenciado no atendimento 
aos consumidores com suporte técnico em 
todas as regiões do estado, empréstimo de 

pulverizadores (mecPec hidráulico) e análi-
se da área para garantir eficácia da aplicação, 
buscando assim evitar o desperdiço o que 
eleva os custos ao produtor.

o engenheiro agrônomo ivan Barsi 
Santos, responsável técnico da linha agrícola 
da agroline, explica as diferenças entre os 
dois herbicidas da Nufarm. “É importante 
salientar que o Texas e o Tucson têm a mes-
ma qualidade e eficiência se comparados a 
outros já consagrados no mercado”, ressalta. 
Quanto aos herbicidas Texas e Tucson Barsi 
explica: “o Texas é um genérico de outro 
produto muito conhecido pelo pecuarista, 
destinado ao controle de plantas de porte 
herbáceo, semi-arbustivo, tais como ciga-
ninha, aromita, arranha-gato entre outras. 
Tem grande ação seletiva, o que lhe confere 
a capacidade de não causar nenhum dano 
às gramíneas. a aplicação é feita no toco da 
planta após prévio corte, e esse toco quando 
recebe o produto fica marcado pela cor roxa 
do produto, evitando falhas”, diz.

“Já o Tucson, é um produto que apre-
senta a ação seletiva e sistêmica, o que lhe 

confere pleno controle em plantas de folhas 
largas, tais como assa-peixe, erva-quente e 
malvas entre outras, deve ser utilizado para 
a formação, manutenção e recuperação do 
pasto, e sua aplicação é feita por via folhar”, 
conta Barsi.

mais informações pelo telefone (67) 
332 6800 ou pelo e-mail ivan@agroline.
com.br.

SOBRE A NURFARM 
1 -  É a segunda empresa no ranking 

dos fabricantes de produtos fitossanitários 
genéricos. 

2 - É a oitava no ranking mundial dos 
fabricantes de produtos fitossanitários. 

3 - Está presente nos principais conti-
nentes com suas fábricas e

escritórios de vendas.

A Agroline é representante exclusiva no MS para os 
herbicidas Texas e Tucson para controle de plantas 
daninhas 

Engenheiro agrônomo Ivan Barsi Santos

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com
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gEnétiCa aditiva, do grupo hélio CoElho, 
rEaliza dia dE Campo no dia 16 dE maio

desenvolvido sistematica-
mente nos últimos 25 anos 
pelo Grupo Hélio Coelho e 
Filhos, o Programa Genética 
aditiva, que revolucionou a 

pecuária nacional através de resultados pela 
melhor seleção de animais por desempenho 
econômico e funcional, vai mostrar o que 
obteve através do programa.

o dia de campo será marcado pela 
presença de importantes especialistas em 

desenvolvimento genético animal do Brasil. 
Entre os quais o Professor e doutor José 
Bento Ferraz da USP de Pirassununga que 
irá falar sobre marcadores moleculares na 
avaliação genética. atualmente o professor 
lidera pesquisas de validação de marca-
dores moleculares com características de 
relevância econômica, em bovinos da raça 
Nelore e é reconhecido nacionalmente 
pelas avaliações genéticas de reprodutores 
de gado de corte e de ovinos.

outra convidada valiosa pelo peso pro-
fissional é a dra Eliane Viana, professora da 
Universidade Federal de mato Grosso do Sul 
que vai apresentar resultados de pesquisas 
que comprovam a precocidade sexual em 
bezerros (10 a 12 meses) através da ultra-
sonografia testicular. Esse estudo revela 
também, através da equivalência, que as 
irmãs desses bezerros possuem as mesmas 
características de precocidade. 

Serão apresentados ainda dez touros 
de central que levam a grife do Grupo e 
que fazem parte do programa da aNCP e 

estão classificados entre os tops 0,1%, ou 
seja, estão entre os mil melhores touros do 
país. desse total de animais avaliados outra 
surpresa, cinco (5) animais da empresa 
figuram entre os 25 primeiros colocados, 
sendo que o touro Rem Ricket, com 2 anos 
e meio, é o número um do ranking.

o diretor do Grupo Geraldo Paiva, res-
salta que o Genética aditiva colocou o Gru-
po Hélio Coelho entre os mais destacados 
produtores de touros avaliados do Brasil. 
“São 483 fazendas avaliadas pela aNCP, 
estamos ocupando as primeiras colocações, 
isso é um feito positivo! Resultado do nosso 
trabalho de seleção contínua”, ressalta.

através de um prata da casa, dr. argeu 
Silveira, o Grupo Hélio Coelho vai apresen-
tar seus resultados no acabamento de car-
caça, temperamento, super-precocidade, a 
importância dos marcadores moleculares 
e a avaliação do rebanho. mais detalhes e 
informações do evento podem ser encon-
tradas no site www.geneticaaditiva.com.br 
ou pelo telefone (67) 3321.5166.

O evento que acontece 
na Fazenda Canaã 
vai apresentar 
resultados exclusivos 
do Programa Genética 
Aditiva, terá interação 
on line e transmissão 
pelo Canal do Boi

Diretor do grupo, Geraldo Paiva

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com
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propriEdadE rural Em Jaraguari 
é ExEmplo Em produção saudávEl

No assentamento rural Vale 
Verde, em Jaraguari, o pro-
dutor rural Sakae Kagorara, 
mais conhecido como Seo 
Pedro, e sua esposa maria 

inês Pretti Zamprogno, produzem alimen-
tos saudáveis, utilizando o método orgânico. 
No parcelamento são produzidas frutas e 
legumes, além de leite, geléias de frutas e 
conservas.

o casal Pedro e inês está adaptando a 
propriedade para o cultivo 100% orgânico, 

inclusive já desenvolvem caldas para repelir 
insetos e humos para as plantas – por meio 
de um minhocário. “Sempre quis trabalhar 
com auto-sustentabilidade pensando na 
qualidade de vida e é aqui que iniciei este 
sonho que já divido com outros assentados”, 
diz o produtor que é engenheiro químico.

o assentamento existe há 8 anos, mas 
o casal cultiva maracujá, limão, pimentas, 
hortaliças e outras frutas há quatro anos. 
inês faz conservas das pimentas bodinha, 
dedo de moça e malagueta para vender. Já 
a calabresa é vendida in natura e também 
desidratada no mercadão municipal, em 
Campo Grande.

Um dos sonhos do casal é ter um espaço 
(em Jaraguari ou Campo Grande) para a 
venda exclusiva de produtos orgânicos, mas 
até o momento só receberam promessas da 
classe política. Enquanto isto não acontece, 
eles utilizam o próprio carro para venderem 
seus produtos na zona urbana de Jaraguari 
e em Campo Grande.

Para repelir insetos, o agricultor desen-
volveu uma calda que pode ser aplicada nas 
plantas, inclusive hortaliças. 

Casal produz alimentos 
orgânicos e pretendem 
transformar seu 
loteamento modelo de 
produção orgânica

Confira receita para 20 litros, que deve ser aplicada 
até cinco dias antes de cada colheita.
20 litros de água
Um maço de citronela
Um maço de capim limão (cidreira)
Um maço de arruda
Uma cabeça grande de alho
Um litro de óleo de soja
Dois copo de água
Um maço de cravo de defunto (talos e flores)
Um maço de neem (árvore da Índia)
1,5 litros de urina de vaca (descansado por 3 
dias)
Um litro de soro de leite de vaca

MODO DE PREPARO - Bata no liquidificador o alho, 
o óleo e os dois copos de água e reserve. Junte 
todas as folhas e fores e faça uma infusão com o 
cinco litros de água. Junte com o alho, o soro e a 
urina. Junte ao restante de água e deixe esfriar. 
Aplique com máquina pulverizadora no mesmo dia. 
Não é recomendado usar a calda depois.

Produtor Sakae Kagorara

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com
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mapa passa a Exigir 
mais purEza das 
sEmEntEs forragEiras

a próxima safra de sementes 
forrageiras, que começa a ser 
colhida nos meados de julho, 
terá que apresentar maior 
grau de pureza, ou seja, me-

nos palhas, por exemplo, por saco. as novas 
regras foram impostas pelo ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento 
(mapa), por meio da instrução Normativa 
nº 30, de 21 de maio do ano passado, mas 
que valem a partir da safra 2009.

a normativa determina que as espécies 
de brachiaria brizantha, decubens e humidi-
cola com atual exigência mínima de pureza 

em 40%, passarão a ter que oferecer 60%. Já 
a brachiaria ruziziensis dos atuais 50% para 
60%. além disso, a panicum maximum sai 
dos atuais 30% para 40%.

Segundo o fiscal federal agropecuário 
do serviço de fiscalização agropecuária da 
Superintendência Federal de agricultura 
(SFa), os maiores problemas apresentados 
no Estado em relação à semente é a percen-
tagem mínima de pureza que ficam abaixo 
das garantias. “Nós coletamos uma amostra 
para a análise e notificamos o produtor e se 
for confirmada a irregularidade ele é atuado 
e a penalidade pode variar de 41% a 80% do 
valor do produto vendido”, alerta.

Embora as novas regras valham para 
a safra que começa a ser colhida no mês 
que vem, já provocam opiniões entre as 
sementeiras.  Para irineu miguel Ticiani, 
da Sementes Safra Sul, as exigências são 
boas tanto para o comerciante quanto 
para o cliente. Entretanto ele ressalta que 

é muito grande a cultura dos consumidores 
que ainda é dominada por baixo padrão, 
ou seja, prefere ver o solo coberto mesmo 
que com impureza pois dá a impressão de 
totalidade de sementes sobre a terra o que, 
na verdade, não acontece com produto de 
baixa pureza.

o empresário sementeiro ainda faz um 
alerta sobre as sementes sem procedência. 
“Se a fiscalização não for eficiente nos traz 
a preocupação em relação às sementes 
piratas que podem ganhar mercado, prin-
cipalmente aquele consumidor que é só 
pecuarista. acredito que a falta de conhe-
cimento é que os faz consumidores deste 
mau produto”, diz.

irineu Ticiani revela que o ideal seria 
que todas as sementes apresentassem um 
grau de pureza de 90% para as brachiárias, 
pois os produtores receberiam sementes 
livres de ervas invasoras.

a agrônoma maria auxiliadora Ferreira 
acredita que com as novas exigências de 
pureza o preço das sementes tende a au-
mentar, porém os produtores terão mais 
garantias e vão comprar menos sacos. “Para 
as sementeiras vai ficar mais fácil pois terão 
menos reclamações dos fazendeiros, vão 
gastar menos com subprodutos e fica bem 
mais fácil para manusear. outro diferencial 
é que o produtor vai precisar regular suas 
semeadeiras”, frisa.

Normas valem para a próxima 
safra, que começa a ser colhida 
a partir do mês de julho. 
Porém, já provocam discussões 
entre sementeiros e pecuaristas

Foto: Arquivo

Sementeiras defendem que maior grau de pureza nas sementes garante ao produtor mais qualidade
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suinoCultorEs quErEm ampliar Exportação 
para a China E aCEsso a finanCiamEntos

Senadores da Comissão de agri-
cultura e Reforma agrária (CRa) 
vão pedir ao presidente Luiz 
inácio Lula da Silva que, durante 
visita que fará à China este mês, 

incentive aquele país a importar carne su-
ína brasileira. os parlamentares também 

pretendem requerer ao ministério da Fa-
zenda maior flexibilização na liberação dos 
recursos destinados ao setor. as propostas 
foram sugeridas por representantes do setor 
suinocultor, durante audiência pública na 
Comissão de agricultura e Reforma agrária 
do Senado.

o presidente da CRa, senador Valter 
Pereira (PmdB-mS), ressaltou que a China 
é um mercado importante, tendo em vista 
que é um grande consumidor de carnes, 
sendo 70% desse mercado ocupado pela 
carne suína. Em sua opinião, a conquista do 
mercado chinês poderá contribuir para que 
o setor saia da crise que enfrenta.

a falta de crédito é o principal pro-

blema enfrentado pelos suinocultores, o 
que exige maior atenção do governo ao 
setor do agronegócio, que representa 34 
% das exportações brasileiras, um terço 
do Produto interno Brasileiro (PiB) e 37% 
dos empregos.

o Presidente Executivo da associação 
Brasileira da indústria Produtora e Expor-
tadora de Carne Suína (abipecs), Pedro 
Camargo Neto, disse que os produtores 
não têm acesso aos recursos liberados pelo 
governo devido às normas exigidas pelo 
Banco do Brasil e pelo Banco Nacional 
de desenvolvimento Econômico e Social 
(BNdES). 

Ele pediu flexibilização das regras e 

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com

condições diferenciadas para este momento 
de crise e disse que o governo tem liberado 
recursos, mas ignora a crise econômica, 
o que, para ele, é uma falha grave. o em-
presário informou que menos de 1% dos 
recursos anunciados foram contratados 
pelos produtores.

a crise no setor suinocultor poderia 
ter sido evitada, disse o vice-presidente 
de Secretaria da Federação da agricultura 
e Pecuária do Estado de Santa Catarina 
(Faesc), Enori Barbieri, se o ministério da 
agricultura tivesse inserido a carne suína 
na política de preços mínimos. Em sua opi-
nião, o governo tem condições de assumir 
o ônus, especialmente no que se refere à 
carne estocada. 

a crise no setor poderá gerar uma re-
ação em cadeia e afetar outros setores da 
economia, alertou Enori Barbieri. Como 
exemplo, ele disse que os produtores de 
milho poderão ser afetados, uma vez que a 
suinocultura e a avicultura são os maiores 
consumidores deste cereal.

Valter Pereira destacou que a audiência 
pública foi proposta para debater os efeitos 
da crise econômica sobre a suinocultura. 
No entanto, a gripe surgida no méxico e 
denominada, a princípio, de gripe suína, 
prejudicou ainda mais o setor.

Pedro Camargo Neto afirmou que o 
setor já enfrentava problemas e que a gri-
pe os pegou de surpresa. Ele disse que os 
suinocultores tiveram de fazer um trabalho 
de comunicação para corrigir o equívoco, 
segundo ele, de que a gripe pode ser adqui-
rida com o consumo de carne suína. 

Senador Valter Pereira (MS) 
é um dos parlamentares que 
apelam para que presidente 
Lula mantenha diálogo com 
a China

Senador Valter Pereira encabeça campanha por 
exportação da carne suína brasileira



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 16

olunac ocials

trEm no pantanal ComEçou a CirCular no 
dia 8, mas viagEm ComErCial só no dia 16

Com a presença do presidente 
Luiz inácio Lula da Silva, 
o Pantanal Express, nome 
comercial do Trem do Pan-
tanal, fez viagem inaugural 

de funcionamento no dia 8 de maio. Várias 
forças foram mobilizadas dentro e fora do 
mato Grosso do Sul para o resultado do 
trabalho que tornou possível o primeiro 
trecho da viagem. 

a aLL realizou a recuperação dos trilhos 
no trecho de 220 quilômetros entre Campo 
Grande e miranda, sendo que na obra fo-
ram investidos cerca de R$ 18 milhões em 
serviços de melhoria da segurança para o 
transporte de passageiros. a Serra Verde Ex-

press ficou responsável pela administração 
dos vagões do Trem do Pantanal, chamado 
oficialmente de Pantanal Express. 

ao todo, o Trem do Pantanal começou 
a operar com 9 vagões, divididos em quatro 
categorias de passagens, com capacidade 
para 288 passageiros. Para a primeira 
etapa da viagem, que começa a viajar co-
mercialmente no dia 16 de maio, estarão 
em operação cinco vagões, todos com 
ar-condicionado. as passagens variam de 
R$ 39 a R$ 126, dependendo da classe da 
passagem e do serviço oferecido. 

as classes são Econômica, Turística, 
Executiva e Camarote, sendo que a primeira 
oferece o transporte em vagões com vista 

panorâmica e a última, dispõe de espaços re-
servados para até seis pessoas, com serviço 
de bordo especial e comissário bilíngue. 

Responsável pela comercialização das 
passagens, a BWT operadora está fechan-
do parcerias com agências de turismo em 
todo o Estado, garantindo que qualquer 
pessoa possa adquirir seus bilhetes, sem 
necessariamente vir a Campo Grande para 
fazê-lo. 

o governo do Estado de mato Grosso do 
Sul ficou responsável pelas obras de recu-
peração e reforma das estações ferroviárias 
do indubrasil (em Campo Grande), Pira-
putanga, aquidauana, Taunay e miranda, 
além de ações de melhoria da infraestrutura 
adjacente às paradas do trem. 

iniciadas em fevereiro deste ano, as 
ações que duram três meses foram reali-
zadas pela Secretaria de obras Públicas 
(Seop) receberam investimentos próprios 

Governo do Estado ficou responsável pelas obras 
de recuperação das estações

na ordem de R$ 1,6 milhão.

Presidentes Lula e Lugo, durante visita ao MS

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com

Bombando o blog 
do Fumaça no 
site Agroin, www.
agroin.com.br/fu-
maca, é o endereço 
para você acom-
panhar a viagem 
do nosso amigo 
Cláudio Correa da 
Costa, homem forte 
da Correa da Costa 
Leilões, que está na 
Europa fazendo o 
Caminho de Santia-
go de Compostella. 
Veja mais fotos no 
blog.

Encontrei na Expozebu em Uberaba 
meu amigo Moacyr Seródio (Secretário 
de Agronegócio de Rio Preto/SP) e 
Carla Tuccilio que é diretora de eventos 
do Agrocentro em São Paulo. Ambos 
divulgavam seus eventos, Moa a Expo 
Rio Preto que acontece em outubro e 
Carla a Feicorte 2009 que acontece de 
16 a 20 de junho.

Danilo Barbosa da CEVA-VETBRANDS 
com Eduardo Oliveira da Agroline 

comemoram o sucesso da promoção 
ADE-TEC e PURITEC GOLD. O sorteio da 

Pick Up S10 Chevrolet será no dia 31 
de julho na loja para quem comprar 1 

litro de qualquer um dos produtos.


