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aCQM QuEr fazEr dE
EvEnto do laço 
uMa MarCa

CriadorEs dE gado 
QuErEM flExibilização 
das norMas na zav

depois da luta contra a importação 
de gado gordo do Paraguai para 
abate em Mato Grosso do Sul, o 

criadores que têm propriedades na Zona 
de alta Vigilância, em especial nas cidades 
de Porto Murtinho, Bela Vista e Caracol, 
travam agora batalha para tentar diminuir o 
grau de exigências burocráticas para vender 
seu gado para outras regiões.

a maior reclamação dos criadores com 
propriedades na faixa que compreende a 
ZaV é que depois da criação da área, eles 
estão amargando prejuízo no momento 
de comercializar seu gado e, muitas vezes, 

acabam diminuindo o valor para conseguir 
vende-lo.  isto porque o processo para 
liberação dos animais é considerado por 
eles muito demorado, devido a exigência 
do cumprimento do período de quarentena 
(15 dias) que pode chegar até 60 dias, afirma 
o criador Francisco Cintra, que também é 
do  Sindicato Rural de Bela Vista.

Para tentar encontrar um argumento 
convincente perante às autoridades que 
podem flexibilizar as normas na ZaV, 
vai acontecer em Bela Vista, no dia 18 de 
julho, durante a Expobel, um seminário 
sobre a sanidade animal na fronteira. os 
organizadores esperam confirmação de 
representante do Ministério da agricultu-
ra e Pecuária (Mapa). Criadores também 
participam contando a realidade de suas 
propriedades. Página 6.
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Maus hábitos 
aMEaçaM 
abastECiMEnto

Página 15

Proprietários de fazendas 
afirmam que estão em 
prejuízo devido burocracia

pECuaristas do país 
protEstaM Contra 
Ministro Carlos MinC

declarações do Ministro do 
Meio ambiente, Carlos 
Minc (foto), de que os 
produtores rurais são 
marginais ou bandidos, 

geraram inúmeros protestos, em nível 
nacional. a indignação provocou reações 
da bancada ruralista na quarta-feira (24), 
Minc será convocado a comparecer no 
Congresso nacional para dar explicações 
sobre suas más atitudes/declarações e 
ainda para que peça desculpas publi-
camente.

além de provocar a categoria pro-
dutora, que é responsável por 1/3 de 

toda riqueza produzida no Brasil (Produto 
interno Bruto), Minc está só no início da 
dor de cabeça que comprou, pois também 
anda advertindo que vai adotar postura 
mais do que enérgica contra os pecuaristas 
que possuem terras em estados amazônicos 
como, por exemplo, o estado do Pará.

as declarações negativas do ministro 
em relação aos pecuaristas deram tom aos 
debates promovidos durante a Feicorte 
2009, realizada em São Paulo. Carlos Minc 
já havia sido convocado para comparecer 
em audiência na Comissão de agricultura 
marcada para a quarta-feira, dia 16, mas 
não compareceu.  Página 9

Foto: Reprodução

CErtaME dE York 
CorrEa ConfirMa 
ótiMas Médias

Página 3
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Daiane Furtado

desentendimentos entre os ministros 
da agricultura e do Meio ambiente sempre 
aconteceram, e o mais recente não será o 
último. desta vez, o ministro da agricultura 
coloca uma posição consistente, quando, na 
discussão em torno da revisão do Código 
Florestal, propõe que as porcentagens de 
áreas preservadas sejam estabelecidas 
tecnicamente.

Em outras palavras, ele pede um zone-
amento agroecológico que defina quanto 
deve ser preservado de biomas nativos em 
cada região, em função da sua vocação 
natural e das variáveis socioeconômicas. 
Contesta, assim, com sólido fundamento 
técnico, a numerologia de 80% de preser-
vação da amazônia e 20% no sul do país, 
entre outros limites.

Por que não 90% ou 70% lá e 15% ou 30% 
aqui? uma definição técnica não só elimina-
ria números aleatórios como estabeleceria 
um rumo para o crédito rural, com seguro 
de renda, a ser destinado a cada cultura de 

acordo com sua adequada localização.
Trata-se de uma proposta que daria 

ao país uma melhor condição de defesa 
diante de acusações vindas de fora quanto 
ao desmatamento. Vale lembrar que mui-
tas delas se devem a interesses comerciais 
ameaçados pelo extraordinário potencial de 
crescimento do nosso agronegócio.

o agricultor é o maior interessado na 
preservação dos recursos naturais: se ele 
não conservar o seu solo, se não combater 
a erosão, se não adubar corretamente, se 
não cuidar da cobertura vegetal ciliar, ele 
acabará perdendo seu próprio patrimônio, 
seu meio de vida, a herança que deixará 
aos filhos e netos. Portanto, o produtor 
rural é naturalmente um preservacionista. 
acontece que nem todos agiram assim 
sempre. desinformados ou movidos pela 
ganância, muitos erraram e acabaram 
avançando mais do que deveriam sobre 
florestas nativas, em várias partes do 
país. aliás, nem havia, ainda, legislação 

cuidando do tema.
houve então uma radicalização desne-

cessária: alguns ambientalistas generali-
zaram a questão, como se todo agricultor 
fosse destruidor dos recursos naturais, e 
criaram uma normativa exageradamente 
protecionista, o que é compreensível; mas 
que fez os agricultores, por sua vez, acharem 
que todos os ambientalistas são inibidores 
do progresso e do desenvolvimento.

Radicalismos à parte (e que nunca 
trazem paz), ambientalistas e produtores 
rurais no fundo defendem a mesma coisa: 
a produção sustentável, até porque essa é 
hoje uma condição essencial para a compe-
titividade. Sendo assim, deveriam buscar, 
com inteligência o bom senso, um caminho 
comum. E a oportunidade desse caminho 
surge na discussão do Código Florestal. 
não são muitas as divergências profundas, 
e, se dois temas forem acertados, o resto 
será fácil.

o primeiro é a inclusão da Área de 

Preservação Permanente como parte da 
Reserva legal, qualquer que seja o tamanho 
desta, definido tecnicamente. E o segundo é 
a compensação da Reserva legal em outra 
região. isso pode ser tratado na proposta 
de zoneamento do ministro Reinhold 
Stephanes.

o que não pode acontecer é colocar 
lenha na fogueira, como o ministro do 
Meio ambiente fez ao fechar acordo sobre a 
Reserva legal com as entidades representa-
tivas dos pequenos produtores, aos quais se 
obrigará menos que aos demais (que ainda 
ofendeu). isso é estimular a desavença entre 
irmãos, é semear o ódio, quando tudo o 
que um membro do governo deve fazer é 
buscar a harmonia.

O autor é  coordenador do Centro de 
Agronegócio da FGV, presidente do Con-
selho Superior do Agronegócio da Fiesp e 
professor do Departamento de Economia 
Rural da Unesp - Jaboticabal, foi minis-

tro da Agricultura (governo Lula).

o binômio risco-retorno pode ser 
considerado um fundamento básico de 
tomada de decisão para os investidores, 
partimos do principio de que não pode-se 
esperar grandes retornos sem entrar num 
ambiente de risco.

assim, diariamente diretores, gestores 
a todo momento tem que tomar decisão a 
respeito dos aspectos da rotina da empresa e 
todo o âmbito organizacional. devem estar 
sempre preocupados com o futuro, tendo 
visão de longo prazo.

Como o conceito de risco é amplo, 
vamos resumir dando importância apenas 
aos componentes de risco total, como 
por exemplo: econômico e financeiro. as 
principais causas do risco econômico esta 
relacionado com a conjuntura, ou seja, 
políticas econômicas, novas tecnologias e 
etc; mercado no que impacta crescimento 
da concorrência, e o planejamento e a gestão 
da empresa . Podemos afirmar que o risco 
financeiro esta mais direcionado ao rela-
cionamento do endividamento da empresa 
com a sua capacidade de pagamento , ou 
seja, sua liquidez.

Vale ressaltar que existe três variáveis 
no qual define todo este processo de análise 
financeira são: risco, retorno e o preço.

uma definição de cada item
- Risco: É quando há variabilidade no 

retorno que se espera de um determinado 
ativo. Exemplo: uma aplicação em CdB pre-
fixo, que promete pagar, ao final de 34 dias, 

2% ao mês sobre o capital empregado, sem 
qualquer consideração de inadimplência 
por parte do banco. Sabendo que o banco 
pagará o valor estipulado independente do 
que ocorra na economia. Conclui-se que 
neste caso que o retorno obtido é exata-
mente igual ao esperado.

-Preço: É estimado pelos agentes fi-
nanceiros com base no valor presente dos 
fluxos futuros de caixa que eles esperam 
para o ativo. a taxa nada mais é do que o 
mínimo de retorno que os agentes exigem 
para aumentar o ativo, assim quanto maior 
for o risco do ativo, maior será a taxa con-
siderada.

- Retorno: Exemplo: um CdB prefixa-
do, não há discrepância entre o retorno 
esperado e o retorno efetivamente obtido, 
então se deduz que não tem risco, levando 
em consideração o retorno esperado que é 
constante e o retorno efetivo onde é desco-
nhecido o término.

Temos as seguintes ferramentas para 
auxiliar nestas compreensões como:

- CaPM (capital asset pricing model) 
foi desenvolvida para explicar o compor-
tamento dos preços dos ativos e fornecer 
um mecanismo que possibilidade aos 
investidores avaliar o impacto do risco 
sobre o retorno de um ativo, permitindo 
analisar a taxa mínima de atrativa para o 
capital próprio.

- TiR ( taxa interna de retorno) é a taxa 
de desconto que iguala o valor atual líquido 

dos fluxos de caixa de um projeto a zero. 
Em outras palavras , a taxa que com o valor 
atual das entradas seja igual ao valor atual 
das saídas.

- Payback é uma das técnicas de análise 
de investimento mais comuns que existem. 
Consiste em umas das alternativas mais 
populares ao VPl Sua principal vantagem 
em relação ao VPl consiste em que a regra 
do Pay Back leva em conta o tempo do 
investimento e conseqüentemente é uma 
metodologia mais apropriada para ambien-
tes com risco elevado.

- VPl (valor presente liquido) para a 
análise do orçamento de capitais - plane-
jamento de investimentos a longo prazo. 
usando o método VPl um projeto de 
investimento potencial deve ser empre-
endido se o valor presente de todas as 
entradas de caixa menos o valor presente 
de todas as saídas de caixa (que iguala o 
valor presente líquido) for maior que zero. 
Se o VPl for igual a zero, o investimento 
é indiferente, pois o valor presente das 
entradas é igual ao valor presente das 
saídas de caixa; se o VPl for menor do 
que zero, significa que o investimento 
não é economicamente atrativo, já que 
o valor presente das entradas de caixa é 
menor do que o valor presente das saídas 
de caixa.

- ER( taxa esperada de retorno) esta taxa 
é exigida pelo investidor para compensá-la 
pelo risco que carrega o ativo.
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ótiMos rEsultados E Casa ChEia 
MarCaM o 5º lEilão fazEnda são thoMaz

os números revelam a 
grandeza do evento que 
se firma como um dos 
mais importantes da 
pecuária nacional. num 

total arrecadado, que beirou os R$ 850 
mil reais entre os dois acontecimentos 
(leilão e shopping), a média de preço 
dos machos que foram a remate esteve 
outra vez entre as mais expressivas da 
categoria, R$ 7 mil. as fêmeas também 
alçaram valor médio que engrandece-
ram a qualidade, racial e a dominância 
do nelore no mercado pecuário, R$ 30 
mil. Grande destaque foi Salva Terra da 

Além da quinta edição do certame, que mais 
uma vez foi grande sucesso, York da Silva Corrêa 
realizou pela primeira vez um shopping com 
animais de alto padrão e fez campeões na pista da 
Expomara 2009

Peruana, fêmea vendida pela cifra de R$ 
100 mil para os novos criadores Mauro 
Cristianini e Cezar Menezes.

o shopping, que foi a grande novidade 
este ano, colocou a venda animais de gené-
tica elevada e obteve excelentes resultados 
e aprovação maciça dos selecionadores.

a marca nelore YC mostrou ainda 
grandiosidade na pista da 41ª Expomara. 
Em condomínio com Geraldo Carvalho 
(Fazenda São Geraldo de dourados/MS), 
York foi laureado como:

• Melhor Expositor, 
• Grande Campeão 
• Campeão Touro Senior, 

• Campeã Novilha Maior,
• Campeã Bezerra, 
• Campeão Junior Menor 

• Reservado Campeão Junior Menor
• Reservado Campeão Bezerro
• Progênie de Pai

Leilão Fazenda São Thomaz realizado no último dia 13

York Corrêa foi amplamente cumprimentado pelas médias alcançadas Renê Paulela e Vera com York CorrêaQualidade do gado de York Correa foi mais uma vez confirmada

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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dirEtoria da faMasul sE 
rEElEgE CoM 90% dos votos  

o presidente da Federação 
da agricultura e Pecuária 
de MS – Famasul, ademar 
Silva junior e a diretoria 
foram reeleitos no dia 13 

de junho. “agradeço o apoio de todos os re-
presentantes dos sindicatos rurais que mais 
uma vez confiam nas ações dessa diretoria”, 
destacou ademar no evento.

no primeiro mandato, a diretoria tra-
balhou na reorganização da casa. Elaborou 
um planejamento estratégico e, no próximo 
mandato, deve colocar as ações elencadas 
em ação. a diretoria também elaborou 
através do Senar e da Fundação Educacio-
nal para o desenvolvimento Rural – Funar, 
projetos voltados para a sanidade animal e 
vegetal, essenciais para a recuperação do 
status de Área livre de aftosa com Vaci-
nação em MS.

o presidente do Sindicato Rural de 
Maracaju e delegado representante, luciano 
Muzzi, que votou a favor da reeleição da cha-
pa, avalia como pontos fortes dessa diretoria 
o trabalho contínuo de aproximação com os 
sindicatos rurais e o fortalecimento do setor 
da agricultura no estado. “acreditamos, em 
Maracaju na manutenção e continuação 
desse trabalho”, afirma.

a delegada do Sindicato Rural de angéli-

as consultorias online promovidas 
pelo Sebrae são uma ferramenta in-
terativa e prática de informação. a 

afirmação é de josé Roberto Barcelos jr., 
que é empresário e freqüentador dos chats. 
“Todo negócio novo representa um desafio, 
e o empreendedor precisa de informação, 
que através da internet, pode ser obtida 
com muito mais rapidez”, diz.

no dia 23 de junho acontecem duas 
consultorias, sendo que uma vai explicar 
sobre a lei do Micro Empreendedor indivi-
dual, de suas aplicações e vantagens, com o 
consultor jorge Tadeu Veneza. a outra será 
identidade Corporativa: a forma profis-
sional como você trata sua marca, que vai 
abordar a importância da criação da imagem 
da empresa, com alexandre Ricartes.

já no dia 24 será a consultoria orien-
tações para a abertura de Empresa, com 
a consultora Eloir Trindade Vieira, que vai 
explicar sobre o processo de iniciar um 
empreendimento. no dia 25, o chat será 
com Cid isidoro Martins, sobre o tema 
Pesquisa de Mercado, que vai abordar 

sEbraE-Ms ofErECE Consultorias 
onlinE CoM tEMas divErsifiCados

maneiras de identificar uma oportunidade 
de negócios.

o projeto das consultorias pela internet 
começou neste ano, e já foram realizadas 
mais de 40. Elas acontecem toda semana e 
abordam temas variados sobre empreen-
dedorismo. “Essa é uma grande iniciativa 
do Sebrae, os assuntos tratados são muito 
pertinentes”, avalia josé Roberto que afirma 
sempre agendar as consultorias entre seus 
compromissos.

Para participar, o interessado deve efe-
tuar um cadastro virtual e acessar a sala de 
bate-papo. as consultorias têm duração de 
60 minutos e são gratuitas. não há limite 
para o número de visitantes, mas apenas 
os primeiros a entrarem na sala poderão 
fazer perguntas. Todas as conversas estarão 
disponíveis para posteriores consultas.

SERVIÇO
as consultorias acontecem em dois 

horários, das 16 às 17h e das 20 às 21h. o 
site do Sebrae-MS é www.ms.sebrae.com.
br. Mais informações pelo telefone 0800 
570 0800. 

ca, Maria inês Bunning, quer a continuidade 
do trabalho. “acredito que reelegemos uma 
diretoria que continuará cumprindo o seu 
trabalho com lealdade aos valores e a ética, 
que usará a Federação como ferramenta 
para o benef ício exclusivamente do pro-
dutor rural”, enfatiza.

além do presidente da entidade, tam-
bém compõem a diretoria que reassumirá 
em agosto o atual vice-presidente da Fama-
sul, Eduardo Riedel; o diretor-secretário, 
dácio Queiroz, e a diretora-tesoureira, 
Maria lizete Brito.

Presidente da Famasul, Ademar Silva Junior

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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dirEtoria da aCQM QuEr transforMar fEsta 
EM MarCa naCional para Mato grosso do sul

no dia 25 de maio assumiu uma nova 
diretoria frente à Associação dos Criadores 
de Quarto de Milha (ACQM). O presidente, 
Nilson Ricartes, assumiu a vaga renunciada 
por Sebastião Homero. A próxima eleição 

acontece em fevereiro de 2010 e nos próximos oito meses 
da atual gestão algumas idéias audaciosas devem 
ser colocadas em prática. Faltando três meses para o 
mais tradicional evento da associação, tudo está sendo 
preparado para transformar a festa em uma marca 
nacional para projetar Mato Grosso do Sul no segmento 
do laço. Nesta entrevista, Nilson Ricartes fala de idéias, 
mudanças e projetos que estão em processo de elaboração 
para captar atenções para o laço comprido do Estado, bem 
como fortalecimento da entidade.

Agroin – Quais são as principais 
mudanças que a atual diretoria pretende 
implantar na ACQM?

Nilson – uma das principais mudanças 
é trazer aqueles sócios fundadores que esta-
vam afastados da aCQM.  Prefiro não citar 
motivos deste afastamento. na associação 
existem os sócios fundadores (aqueles que 
fizeram a aCQM), os contribuintes (pa-
gam), os beneméritos (que pagam uma cota 
única). hoje, 99% são sócios contribuintes 
e dentro deles tem os sócios proprietários 
que tem parte no rancho da aCQM, que fica 
em jaraguari- na saída de Campo Grande 
pra Cuiabá. Eles são sócios da aCQM e 
do Rancho.

Agroin – E por que esta diretoria quer 
tanto trazer os fundadores?

Nilson –Eles são pessoas importantes 
dentro do contexto histórico e inclusive 
teme experiências para nos passar. alguns 
deles já foram presidentes e todos estão 
desde o início da associação. São pessoas 
importantíssimas para o fortalecimento e 
continuidade da entidade.

Agroin – O senhor falou no rancho. 
Lá aconteciam grandes festas e agora não 
mais. Por que?

Nilson - Com a lei seca, nós trouxemos 
as festas para o Parque de Exposições lau-
cídio Coelho. Pra preservar as pessoas, nós 
paramos de vender bebida. imagina o perigo 
também de se dirigir numa BR depois de 
uma festa. Por isto viemos para o parque. lá 
no rancho agora só treinamentos e reuniões. 
Foi boa também esta mudança porque nosso 
rancho fica em jaraguari. Então era muito 

dif ícil conseguirmos ajuda, patrocínio da 
cidade. hoje se torna mais fácil fazer uma 
festa, conseguir apoio. Fizemos nossa festa 
junina outro dia e foi muito prestigiada.

Agroin – E já tem alguma outra fes-
tividade prevista?

Nilson – Sim. uma das coisas que idea-
lizamos foi o Potro do Futuro e Campeonato 
nacional do laço Comprido do Quarto de 
Milha. isto junto com a aBQM – associação 
Brasileira do Quarto de Milha. Então o even-
to é realizado pela aCQM e oficializado pela 
aBQM. isso mudou o laço comprido, não 
só no nosso Estado, mas em nível de Brasil. 
antes do Potro do Futuro, as pessoas laça-
vam nos seus clubes, na federação sem se 
preocuparem com documentos de animais, 
por exemplo. hoje, pra concorrer ao Potro 
do Futuro, o cavalo tem que estar registrado 
na aBQM. E é uma prova diferenciada onde 
o juiz julga os cavalos, a atitude do cavalo 

(como entra no brete, sai do brete, como se 
comporta quando o cavaleiro esta laçando 
o boi). Então com isso mudou também o 
pensamento dos nossos treinadores e dos 
competidores. Todo mundo fala que o laço 
comprido tem a etapa do antes e o depois do 
Potro do Futuro e Campeonato nacional. a 
festa vai ser de 17 a 20 de setembro, o parque 
de exposições, inclusive com dois grandes 
leilões.  Temos duas festas que chamamos 
de caarapé (fevereiro e junho) e a maior 
é esta de setembro, que vai ser o quarto 
Potro do Futuro, o quarto Campeonato 
nacional e o Sétimo Encontro Estadual de 
laço Comprido.

Agroin – O laço é tido como um espor-
te. Como é o prestigio aqui no estado?

Nilson – o forte do laço comprido é 
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. 
hoje temos alguns estados e algumas cida-
des que não é permitido provas com gado, 
devido protestos de entidades defensoras 
de animais. no laço comprido não gera 
agressão ao boi. É um laço light. Por  isto 
está crescendo muito este esporte.

Agroin – E quais são os planos para 
este esporte aqui no MS?

Nilson – hoje, várias cidades são co-
nhecidas nacionalmente por suas festas: 
Barretos e jaguariúna, por exemplo pelas 
festas de peão. nós queremos transformar 
esta festa de setembro da aCQM (Potro do 
Futuro) como um evento de marca. Com 
ela estamos trazendo benef ício para o Es-
tado, para o comercio, hotéis, treinadores, 
competidores, agências de turismo, jornais. 
Vem gente do Brasil inteiro pra esta festa. 
inclusive queremos ajuda, porque o turismo 
não se faz só com os organizadores. Ele se 
faz com participantes, população, governos 
municipal e estadual. Vem gente do Rio 
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 
Mato Grosso... nós temos toda chance que a 

festa vire um evento de marca, pois é grande. 
Quero lembrar que o Potro do Futuro é uma 
festa rotativa que por empenho acontece 
pelo quarto ano seguido no nosso Estado. 
já sei que Cuiabá e uma cidade do Paraná 
já estão de olho pra sediar no ano que vem. 
já basta que perdemos a subsede da Copa 
de 2014 para Cuiabá.

Nilson Ricartes, presidente da ACQM

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com
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CriadorEs rEClaMaM dE prEjuízo E 
QuErEM Mais flExibilidadE na zav

Criadores de gado dos muni-
cípios de Bela Vista, Porto 
Murtinho e Caracol pedem 
mais flexibilização na Zona 
de alta Vigilância (ZaV). Eles 

afirmam que as exigências impostas pela 
organização internacional de Epizootias 
(oiE) para conceder o status de área livre de 
febre aftosa com vacinação para Mato Gros-
so do Sul são ainda muito rígidas e também 
acabam afugentando compradores.

a maior reclamação dos criadores com 
propriedades na faixa que compreende 
a ZaV é que depois da criação da área, 
está amargando prejuízo no momento de 
comercializar seu gado e, muitas vezes, 
acabam abaixando o valor para conseguir 
vende-lo. Esta realidade é mais presente nos 
municípios de Porto Murtinho, Bela Vista 
e Caracol; estes que representam o maior 
rebanho da região. 

Francisco Cintra Franco, diretor do 
Sindicato Rural de Bela Vista e que tem 
propriedade incluída na faixa de alta vigi-
lância, a quarentena que, na verdade é de 15 

dias, acaba prejudicando a comercialização 
e em alguns casos acarreta num processo 
que pode levar até 60 dias, por conta de 
agendamento de técnicos do órgão respon-
sável pela verificação de documentação. 
“o problema é para vender gado em pé 
proveniente desta faixa, a burocracia usada 
na quarentena implica na comercialização. 
Se um comprador encontra essa barreira na 
hora da compra do nosso gado ele prefere 
comprar animais que não sejam de lá, já 
que a burocracia é menor”, explica.

Segundo Francisco Cintra, na primeira 
etapa os criadores concordavam “em se 
fazer um serviço bem feito, pois a função 
da quarentena era fiscalizar os animais 
que registrassem algum sintoma da febre 
aftosa para que esse ficasse limitado de ser 
comercializado”, explica.

Cintra acredita que animais da ZaV 
têm preços entre oito e 10% menores em 
relação aos demais no restante do Estado. 
“Estamos lutando pela flexibilização para 
acabarmos com essa coisa de barreira, pois 
nós não podemos nem exportar carne para 
a união Européia, já que é um dos clientes 
que paga mais”, explica. Ele revela que já 
levou as reivindicações para a Secretaria 
de Produção, Federação de agricultura de 
MS, agência Estadual de defesa Sanitária 
animal e Vegetal (iagro), mas prefere não 
revelar o teor das conversas.

SEMINÁRIO – Está programando 
para o dia 18 de julho, durante a Expobel 
(Exposição de Bela Vista) um seminário 
sobre a sanidade animal da fronteira. o 
ciclo de palestras e debates ainda não foi 

definido, mas há intenção de trazer alguma 
autoridade do Ministério da agricultura e 
Pecuária (Mapa) para falar sobre sanidade 
animal.

além de autoridades técnicas e políti-
cas ligadas ao setor produtivo, criadores 
de gado que têm propriedades inseridas 
na ZaV também terão o direito de revelar 
sua situação econômica depois da criação 
da Zona de alta Vigilância

IMPORTAÇÃO - Embora os criadores 
venham lutando por regras mais brandas 
em relação aos animais criados na ZaV, 
recentemente eles mesmos e entidades que 
os representam foram contra a abertura da 
fronteira para importação de gado gordo do 
Paraguai. Era intenção de o governo estadual 
importar, anualmente, 10 mil animais. uma 

corrente contrária se formou alegando que 
trazer gado em pé paraguaio para abate em 
terras brasileiras significaria uma ameaça 
à sanidade, principalmente em relação à 
febre aftosa.

o governo acabou desistindo da idéia da 
importação de gado paraguaio atendendo 
ao pedido dos criadores e também das 
entidades rurais. Todavia, boa parte da-
queles que foram contrários, agora querem 
flexibilização das normas vigentes na ZaV, 
alegando que criadores da região amargam 
prejuízos desde que a mesma foi criada há, 
aproximadamente um ano e meio. Entre as 
regras que, segundo os criadores atrapa-
lham a comercialização, é a exigência de 
quarentena para venda de gado vivo para 
outras localidades.

o chefe do Serviço de Sanidade 
agropecuária da Superinten-
dência Federal de agricultora do 

Estado de Mato Grosso do Sul, Élvio Patatt 
Cazola, concorda com os criadores que têm 
propriedades na Zona de alta Vigilância 
(ZaV) de que as quarentenas realmente 
prejudicam a comercialização de animais 
de gado em pé, com exceção do abate, mas 
quem dá a última palavra sobre o aumento 
ou a redução da quarentena é a oiE.

Como os produtores também recla-
maram do embargo da união Européia 
em relação aos produtos da Zona de alta 
Vigilância, Cazola explica que o bloco a 

uE é um bloco econômico e lá são eles que 
impõem as exigências de importação de 
carne, e foi o bloco que decidiu que não vai 
comprar carne da zona de alta vigilância. “a 
restrição é somente do bloco econômico da 
união Européia, foram eles que decidiram 
não comprar carne da região” alega.

 “nós tivemos uma auditoria da oiE do 
início de mês de março e eles constataram 
que está tudo bem e que as recomendações 
foram cumpridas normalmente”. Segundo 
Cazola, a Superintendência Federal de agri-
cultura está aguardando uma resposta da 
oiE na questão de flexibilização. “Estamos 
aguardando um relatório de algum tipo de 

flexibilização por parte deles. Para gente 
diminuir o prazo da quarentena tem que 
seguiu as regras internacionais, ou seja, a 
última palavra é da oiE, esperamos uma 
posição deles”, explica.

Para a questão do abate, Cazola afirma 
que não influência nos preços voltados 
para o mercado interno e somente para a 
comercialização de gado em pé, finaliza.

a Zona de alta Vigilância Sanitária 
na fronteira de Mato Grosso do Sul com 
o Paraguai entrou em vigor no mês de 
janeiro de 2008.

a medida, formalizada pela agência 
Estadual de defesa Sanitária animal e 

Vegetal (iagro), foi uma recomendação da 
organização Mundial de Saúde animal, 
que identificou a necessidade de ampliar o 
controle sanitário na região, onde em 2005 
ocorreram casos de febre aftosa.

a Zona de alta Vigilância sanitária tem 
uma extensão de 15 quilômetros a partir da 
fronteira com o Paraguai. nestas proprie-
dades a vacinação contra a febre aftosa é 
feita com agulha oficial.

de acordo com Cazola, os animais que 
se encontram na Zona de alta Vigilância 
e que o destino é outra região, ficam nos 
piquetes sob a fiscalização do serviço social 
até a saída.

zav foi iMposta pEla oiE CoMo MEdida dE sEgurança

Segundo criadores de 
gado que têm fazenda 
na faixa de vigilância, o 
prejuízo aumentou
depois da criação da 
Zona de Alta Vigilância

Animais e sistena de transporte que saem da ZAV são rigorosamente inspecionados

Foto: Divulgação
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a entrega das premiações do i Prê-
mio oCB/MS de jornalismo vai 
acontecer no dia 3 de julho, às 20h. 

o evento, que já tem presença confirmada 
de autoridades ligadas ao cooperativismo, 
tem por objetivo prestigiar  jornalistas que 
escrevem matérias divulgando a doutrina, 
os princípios e os reflexos das cooperativas 
na sociedade sul-mato-grossense.

Entre as autoridades, a organização 
das Cooperativas do Brasil-MS (oCB-MS) 

destaca durante o evento o pronunciamento 
do ministro da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento, Reinhold Stephanes; presidente 
da oCB nacional, Márcio lopes de Freitas e 
ainda do ex-ministro da agriculta, Roberto 
Rodrigues.

 “Queremos promover uma parceria 
com a imprensa, para disseminar o coo-
perativismo e mostrar que esta forma de 
organização econômica é sólida e forte para 
enfrenta as crises”, afirmou Celso Régis, 

presidente da oCB/MS.
o prêmio é destinado a jornalistas de 

Mato Grosso do Sul e tem como tema o 
sistema cooperativista sul-mato-grossense, 
desde abordar a importância do coopera-
tivismo do MS na geração de emprego, 
renda e a sua contribuição para com o 
desenvolvimento das pessoas, dentro do 
Estado, ou destacá-lo no âmbito nacional 
ou internacional. ou ainda, pode avaliar a 
atuação do Serviço nacional de aprendiza-
gem do Cooperativismo no Estado de MS 
(Sescoop/MS) e do Sindicato e organização 
das Cooperativas Brasileiras do Estado no 
Mato Grosso do Sul (oCB/MS), bem como 
das cooperativas que atuam no Estado, 
individualmente ou de forma coletiva. 
Projetos de responsabilidade social que 
envolvem as cooperativas, os cooperados, 
os funcionários e a comunidade onde essas 
estruturas estão inseridas também podem 
ser tema das reportagens.

Três categorias formam o prêmio, im-
presso, Telejornalismo e Radiojornalismo 
e as duas melhores reportagens de cada 
categoria serão premiadas, com R$ 3000,00 
para o 1º lugar e R$ 1500,00 para o 2º.

AGENDA – a realização do i Prêmio 
oCB de jornalismo está inclusa no calendá-

EntrEga do prêMio oCb dE jornalisMo sErá no dia 3
rio festivo aos 30 anos da oCB-MS e ainda 
o dia internacional do Cooperativismo. 
outros eventos também vão acontecer no 
período para fortalecer o sistema coopera-
tivista como, por exemplo, a iii Semana do 
Cooperativismo.

EspECialista dE Ms afirMa QuE a 
CoMuniCação é a alMa do nEgóCio

a Comunicação Estratégica 
como aproximação de Públi-
cos em Empresas de agrone-
gócio de Mato Grosso do Sul, 
é o tema do artigo científico 

elaborado pela especialista em gestão da 
comunicação integrada Cibelly nunes de 
Britto. o projeto apresentado à banca da 
pós-graduação em “Gestão integrada em 
Comunicação e Marketing” é uma proposta 
para empresas que atuam no setor do agro-
negócio tenha a comunicação como forma 
de desenvolvimento, já que grande parte da 
economia e das empresas do Mato Grosso 
do Sul são voltados para este setor.

de acordo com Cibelly, para que as 
empresas sejam competitivas se firmem 
no mercado e conquistem credibilidade; é 
preciso inovar. a autora sugere no termo 
de inovação a própria comunicação inte-
grada, como estratégia inovadora dentro 
das empresas sul-mato-grossenses de 

agronegócio.
Para descobrir se realmente existe uma 

comunicação dentro das empresas “rurais”, 
a autora foi a campo e por intermédio de 
uma pesquisa qualitativa, cinco organiza-
ções do setor participaram do questionário. 
Segundo a especialista o resultado não foi 
nenhuma surpresa. “não há uma visão 
adequada da comunicação, não existe um 
planejamento de comunicação estratégico 
dentro dessas empresas. Essas ainda não 
assimilaram a comunicação organizacional 
como estratégica na projeção de negócios”, 
explica.

Segundo a autora, na concepção das em-
presas a comunicação ainda é sinônimo de 
gasto e não de investimentos, Cibelly acredita 
que ainda há algumas ações que acontecem 
e que são meramente de cunho mercado-
lógico, ou seja, a comunicação é sinônimo 
de informar e vender, sendo que muitas 
empresas ainda não notaram a importância 

dessa ferramenta para o desenvolvimento. 
“E ainda para nossa tristeza, o próprio con-
ceito da comunicação integrada é vago para 
os gestores dessas empresas, eles não tem 

conhecimento sobre o que é comunicação 
falando estrategicamente, eles até tentam 
explicar, mas nada que seja concreto e que 
transmite uma segurança”, explica.

Para Cibelly, sem planejamento estraté-
gico de comunicação seria como colocar as 
organizações em um jogo no qual a única 
ferramenta é a sorte. “É não ter a certeza 
de ganhar ou perder, sem a certeza da via-
bilidade das ações estratégicas em prol dos 
objetivos da empresa”, explica.

Para Cibelly, independente do porte 
da organização, muitas pessoas pensam 
que para ter um setor de comunicação é 
preciso ser de grande porte, e não é isso. a 
especialista afirma que a comunicação ajuda 
uma empresa de pequeno porte, inclusive 
essa é a proposta que é de contribuir para 
crescimento e ascensão da organização, já 
que a comunicação é muito mais estratégica 
do que se pode imaginar. “o importante é 
mapear, conhecer, avaliar e ouvir sempre 
todos esses públicos e manter um compro-
metimento com eles, essa é a palavra chave, 
comprometimento”, explica.

Cibelly Nunes de Brito

Estudo revela que empresas ainda pensam que investir em 
comunicação é um gasto e não uma atitude necessária                          

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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no período de estiagem as 
pastagens caem em até 
50% os níveis de proteína 
e sucessivamente energia 
e minerais, na media que 

as brachiarias vão diminuindo de 3.5% a 
4.5% os níveis de proteína, enquanto que 
os animais somente para sua manutenção 
precisam de 7% .

neste período os animais apelam por 
suas reservas e sucessivamente energia e 
minerais, estes em menor proporção, ex-
plica o zootecnista Fábio Sandim.

É de extrema importância uma fonte 
de proteína a mais no período seco, que  
pode ser derivada de proteinados, onde há 
um melhor custo beneficio.Para que esse 

produto  venha proporcionar resultados sa-
tisfatórios, é necessário um proteinado com 
um balanceamento em minerais e energia e 
a proteína em uma combinação do nnP e 
nP, uréia e farelados  de boa qualidade para 
que sua absorção seja completa.

  Para que os microorganismos do rúmen 
aproveitem essa proteína e haja uma prolife-
ração e em maior quantidade proporcionam 
uma digestibilidade melhor e maior dos 
alimentos fibrosos de baixa qualidade, for-
necendo ao animal uma maior proporção de 
nutrientes,para que essas pastagens passem 
pelo tubo digestivo mais rápido e ao mesmo 
tempo com maior aproveitamento.

o zootecnista Fábio Sandim ressalta 
que quando esses proteinados são bem 

zootECnista dEstaCa iMportânCia dE uM 
protEinado para o gado no pEríodo sECo

balanceados com níveis satisfatórios de 
nutrientes e de uma empresa idônea, que 
tenha profissionais realmente capacitados 
e atualizados para orientar o pecuarista, 
o animal vai ingerir até 30% a mais de 
matéria seca.  “acaba se tornando numa 
ferramenta importante para quem quer 
obter resultados mesmo no período mais 
seco do ano”, reforça.

Segundo Sandim, alguns produtores 
acreditam que no período seco apenas 
deveriam aumentar o nível de fósforo na 
formulação do mineral, mas para essa ferra-
menta vir a dar resultado é necessária uma 
boa quantidade de facho ou pasto mesmo 
que esteja totalmente seco.

a indicação não é apenas para o gado lei-
teiro, mas também para o de corte, em especial 
áqueles criados em sistema extensivo.

SECA- o inverno já começou e a escas-
sez de pastagens é fato esperado pelos cria-
dores, uma vez que o período se apresenta 
como seco no Estado. independente de ser 
um gsado para leite ou corte, o proteinado 
é indicado sempre.

Pecuaristas precisam ficar atentos e procurar 
orientação profissional para não ter prejuízos 
no rebanho de sua propriedade, em especial no 
período seco, onde há diminuição das pastagens

Fábio Sandim

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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a associação dos Criadores do Cava-
lo Pantaneiro do MS (aCCP MS) e 
associação Brasileira de Pecuária 

orgânica (aBPo Pantanal orgânico), 
realiza a 4ª Cavalgada no Pantanal e 1º 
Simpósio de Pecuária orgânica, entre os 
dias 23 e 26 de julho. 

o objetivo do evento é propiciar aos 
participantes um passeio em sintonia com 
a natureza ao longo de quatro dias em pleno 
Pantanal sul-mato-grossense, com toda a 
hospitalidade do homem pantaneiro.

Em meio à exuberante fauna e flora da 
maior planície alagável do mundo, os parti-
cipantes atravessarão corixos, vazantes, rios 
e matas nativas deste santuário ecológico. 
Conhecerão ainda a cultura e a culinária 
pantaneiras com bailes e cafés da manhã 
típicos da região.

ao longo da programação, haverá ainda 
palestras de pecuária orgânica com grandes 
pesquisadores do tema, como dra. Silvia M. 
de Q. Caleman, da uSP; dr. antônio Márcio 
Buainain, da unicamp; e dr. andré Steffens 
de Moraes, da Embrapa Pantanal.

Para o presidente da associação Bra-
sileira de Pecuária orgânica, leonardo 
leite de Barros, o evento já faz parte da 
tradição regional: “É uma oportunidade 
para as pessoas do meio urbano, tanto os 
sul-mato-grossenses quanto os turistas, 
conhecerem a cultura e a forma de vida 
peculiar do homem pantaneiro”.

Ele ressalta ainda que a característica da 
cavalgada é a relação “homem e cavalo”, este 
último um instrumento de trabalho no pan-
tanal: “É uma relação bem definida, onde as 
pessoas, além desse contato com os animais 
e com as belezas cênicas da região, poderão 
interagir com empresários, trabalhadores 
rurais, enfim, gente de todos os segmentos 
da sociedade que participarão”.

SERVIÇO
informações e inscrições pelos fones 

(67) 3042 7427, 3042 7428 ou 9985 0292 
ou pelo email cavalgadanopantanal@
hotmail.com     

siMpósio dE pECuária 
orgâniCa E 4ª Cavalgada 
no pantanal sErá EM julho Produtores rurais, entidades 

ligadas ao setor e membros das 
bancadas ruralistas federais e 
estaduais estiveram reunidos na 
sexta feira, dia 19, durante a 15ª 

Feicorte que aconteceu de 16 a 20 deste mês 
na capital paulista. o assunto que norteou 
a reunião foram as recentes declarações do 
Ministro do Meio ambiente, Carlos Minc, 
de que os pecuaristas brasileiros são margi-
nais ou bandidos. Para piorar a situação, ele 
anda pregando que irá adotar uma postura 
linha dura contra os pecuaristas que pos-
suem terras em estados amazônicos, como 
por exemplo, o Pará.

Segundo Minc a pecuária hoje é o maior 
agente de desmatamento da amazônia e 
que os representantes do setor que não 
entrarem na linha vão se dar mal.

a lembrança destas e outras declarações 
trouxeram um grande desconforto durante 
a reunião da base liderada pelos deputados 
federais duarte nogueira (PSdB/SP) e 
abelardo lupion (dEM/PR) que rebateram 
o Ministro utilizando os mesmos termos 
(bandido, marginal) usados para criticar 
os ruralistas.

Para lupion o sistema produtivo nacio-
nal está correndo sério risco pela postura 
do Ministro, pelas atuais leis ambientais e 
pela interferência de organismos não go-
vernamentais como o Green Peace. “É um 
crime contra o País, contra a produção e 
contra o cidadão brasileiro. Todo o trabalho 
feito pelo setor da carne está afetado, as 

dEsContEntE, banCada ruralista 
“pEdE CabEça” do Ministro MinC
O Ministro do Meio Ambiente 
será convocado para comparecer 
ao Congresso Nacional, na 
quarta (24), para dar explicações 
do porque chamou produtores 
de marginais e porque pede para 
supermercados boicotarem carne 
produzida no Pará

leis ambientais precisam ser revistas”, disse 
lupion em seu discurso.

a classe está extremamente irritada e 
indignada com estes acontecimentos e pede 
que seja apresentado, em regime de urgên-
cia, no congresso nacional um projeto que 
responsabilize por dolo denúncias infunda-
das, e que os responsáveis sejam punidos 
criminalmente pelos desdobramentos.

Emocionado, o deputado federal por 
Rondônia, Moreira Mendes (PPR), que é 
membro da bancada e pecuarista, chorou 
durante seu discurso aos cerca de 400 
participantes da reunião. “Querem inviabi-
lizar a produção brasileira e estão usando 
a amazônia como objeto. a classe está 
pedindo socorro, precisamos da ajuda dos 
brasileiros”,  ressalta.

o clima do encontro esquentou quando 
o deputado federal joão Bacelar Filho, do 
PR da Bahia, soltou a verborréia e chamou 
Minc de viciado e que ele faz apologia às 
drogas quando diz ser favorável á legalização 

da maconha.
a bancada ressaltou ainda que o pre-

cedente no Pará possa ser perigoso se o 
Ministério Público Federal acatar qualquer 
denúncia sem fundamento. 

Carlos Rodemburg, presidente da agro 
Santa Bárbara, que possui terras no Pará, 
disse em entrevista ao Canal do Boi, que  
12 mil empregos diretos e 50 mil indire-
tos, estão ameaçados pela insanidade das 
denúncias de ativistas do Green Peace. “a 
quem interessa a questão, isso não está claro. 
Quem financia estas idéias? Estas onGs 
precisam ser contidas”, disse.

Carlos Minc não acatou a convocação 
à audiência da Comissão de agricultura 
marcada para a quarta-feira dia 16 quando 
não compareceu. a comissão que aprovou o 
adiamento do depoimento para a próxima 
quarta-feira, dia 24, quer que o ministro 
peça desculpas pelas suas críticas aos par-
lamentares que defendem a agropecuária 
no Congresso.

Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução
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vEnda dE MáQuinas agríColas têM 
QuEda dE QuasE 14% no Mês dE Maio

no mês de maio as vendas de 
máquinas agrícolas tiveram 
queda de quase 14% em 
todo o Brasil, comparada 
com o mesmo período de 

2008; é o que afirma a associação nacional 
dos Fabricantes de Veículos automotores 
(anfavea). apesar do aumento de 2% em 
relação ao mês de abril, o desempenho só 
não foi pior graças às vendas de tratores 
de pequeno porte adquiridos por meio de 
programas governamentais.

Segundo a gerente de vendas da filial 
Campo Grande da Shark Tratores, Rosicler 
Medeiros, o programa “Mais alimento”, do 
governo federal - que tem como objetivo 
beneficiar a agricultura familiar – foi um 
dos motivos para que o desempenho das 
vendas de máquinas agrícolas não ficasse 
ainda mais abaixo Segundo Rosicler os es-
tados que mais venderam foram da região 
Sul, já que lá se concentra uma grande por-
centagem de famílias que tem a agricultura 
como forma de renda direta. “o programa 
funciona da seguinte forma: as vendas são 
de tratores de pequeno porte e o financia-
mento pode ser em até 10 vezes com taxa 
de juros de 2% ao ano”, explica.

     o gerente de uma empresa multina-

cional com sede em Campo Grande, que 
prefere não ser identificado, afirma que a 
venda de maquinário agrícolas da unida-
de não teve queda nas vendas e sim um 
aumento; isto comparado com o mesmo 
período do ano passado. de acordo com o 
representante, alguns modelos de porte pe-
queno já estão em falta. Segundo o gerente, 
o que pode ter impulsionado as vendas, é a 
ajuda de Governo aos pequenos produtores 
na aquisição de máquinas agrícolas.

nesse período, não foram todas as 
empresas que tiveram a mesma sorte 
quando se trata de bons faturamentos 
com a comercialização de maquinários 
agrícolas. Para o supervisor de vendas da 
Matra Tratores, que tem sede em doura-
dos, Rômulo diniz, o primeiro semestre 
de 2009 teve uma diminuição significativa 
na venda de maquinários comparada com 
o ano anterior, segundo ele o que contri-
buiu para a queda foi o fator climático dos 
últimos seis meses. “o que nos prejudicou 
foi à situação da safra tanto no verão que 
houve uma estiagem grande, quanto à do 
inverno por causa da geada. dourados e 
Fátima do Sul, sofreram uma desaceleração 
na safra da soja e de milho, isso prejudicou 
as vendas”, revela. 

de acordo com a gerente de vendas 
da Shark, Rosicler Medeiros, até junho do 
ano passado foram vendidos no Estado de 
Mato Grosso do Sul 678 tratores de todas 
as marcas, nesse ano até o mês de maio 273 
já foram comercializados.

Segundo Rosicler o que prejudicou a 

comercialização, principalmente no inte-
rior de Mato Grosso do Sul, foi o tempo 
e a “quebra” de frigoríficos, com isso o 
pecuarista que iria investir na compra de 
maquinários não teve capital suficiente. a 
gerente acredita que este cenário é o oposto 
da Capital que está conseguindo acompa-
nhar os números de vendas do ano anterior. 
Considera-se que é uma exceção já que o 
País registrou percentuais significativos na 
queda das vendas de maquinários. 

outro fator que contribuiu para a queda 
nas vendas, segundo Rosicler, foi a crise 
econômica mundial. Ela acredita que a crise 
já no final do ano de 2008 fez com o pecu-
arista e agricultor criasse uma expectativa 

de como investir e, com dúvidas do que 
poderia acontecer com a verba aplicada, 
os mesmo resolveram reter o capital para 
não ter prejuízos. “Como eles não tiveram 
a certeza do que iria acontecer, preferiram 
não investir já que o retorno poderia ser 
incerto, então aquele pecuarista que iria 
investir em máquinas não quis arriscar e o 
dinheiro sumiu do mercado”, explica.

de acordo com Rosicler as vendas de 
máquinas agrícolas da região sul do MS 
podem ter uma queda de 14 a 15%, por ser 
tratar de uma região agrícola. já em Campo 
Grande a queda pode chegar de 9 a 10% por 
ser tratar de uma região que predomina 
mais a pecuária.

Maquinários de 
pequeno porte evitaram 
queda maior

Aumento nas vendas de tratores de pequeno porte para agricultores familiares ajudaram a segurar mercado

Vender a carne e não o boi. a orienta-
ção é do zootecnista luiz Fernando 
Brondani, coordenador estadual de 

pecuária de corte do Paraná. Sob organiza-
ção do Sindicato Rural de Campo Grande 
(SRCG), ele esteve no último dia 15 na 
Capital e ministrou palestra com o tema: 
“Comercialização diferenciada de Carnes 
nobres – novilho Precoce: da fazenda ao 
Consumidor” .

durante apresentação das estratégias 
adotadas por pecuaristas no Paraná, Bron-
dani esclareceu que o produtor paranaense 
quebrou paradigmas e criou alianças mer-
cadológicas. assim, o novo sistema de pro-
dução e comercialização direta ao varejista 

se tornou referência no País. “o produtor 
passou a ganhar de 5% a 10% a mais com 
o bovino macho e a fêmea passou a ter o 
preço igual ao do macho; houve ainda maior 
rendimento nas carcaças e o couro ficou 
para o produtor. além disso, ele teve mais 
segurança na negociação”, exemplificou. 

há 35 anos, Brondani faz análise de 
estudos sobre a produção de bovinos em 
400 municípios paranaenses e desenvolveu 
o Programa de novilho Precoce Pecuária de 
Curta duração (PCd). nesta atividade de 
assistência técnica rural, ele acompanhou 
a experiência bem-sucedida dos pecua-
ristas do Paraná. “o programa começou 
em 1993 e, em 1996, na hora das vendas, 

houve dificuldades de comercialização, 
os frigoríficos não quiserem vender e os 
produtores foram obrigados a encontrar 
uma fórmula. no primeiro momento, fize-
ram associações, cooperativas e surgiram 
alianças mercadológicas informais, o grupo 
se organizou e conseguiu agregar de 10% 
a 12% a mais de valores no comércio do 
produto”, ressaltou.

nesta organização, de acordo com 
Brondani, os produtores vêm buscando 
qualidade e associando questões ambientais 
e sociais à produção bovina. 

a informação gerou interesse dos rura-
listas do Estado que, durante o evento, se 
propuseram uma visita ao local. “Vamos 

montar uma caravana e nove já se inscreve-
ram”, comentou o presidente do sindicato, 
josé lemos Monteiro (Zeito). 

Para josé lemos Monteiro (Zeito), 
estas informações deverão contribuir com 
os produtores locais na defesa contra os 
prejuízos enfrentados no setor. Conforme 
levantamento da entidade, neste mês, o pro-
dutor tem de custo na produção da arroba 
R$ 79 e os frigoríficos estão pagando R$ 
74. “auferimos R$ 5 de prejuízos”.  no ano 
passado, segundo o presidente, este custo 
chegou a R$ 84. “Considerando que um boi 
pesa 17 arrobas e meia, estamos ficando com 
o prejuízo de R$ 87,5 por cabeça de gado. 
É uma despesa absurda”, disse.

palEstrantE oriEnta produtorEs a “vEndEr a CarnE E não o boi” 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Criatórios ofErtaM QualidadE 
brangus no próxiMo dia 29

Connan sortEia dois touros 
lEMgrubEr através dE proMoção

os criatórios de Mauro Moraes 
(Estância São Geraldo), luciano 
Zamboni (habil Brangus Pura 

Raça) e Mário Pompeo; realizam no dia 29 
de junho a nona edição do leilão Brangus 
MS. o remate acontece na acrissul, às 19h, 
em Campo Grande.

o leilão já é conhecido entre os criado-
res como uma oportunidade de aquisição 
tanto de genética quanto de carcaça – no 
caso de animais para abate. Quem estiver 
disposto a adquirir um dos 70 touros 3/8 
ou uma das dez matrizes, vai confirmar o 
melhor dos criatórios realizadores e seus 
sete convidados.

Esta é a primeira oferta do ano da raça 
Brangus em Campo Grande, o que reforça 
a oportunidade para aquisições de selo 
racial comprovado, uma que vez que todos 
têm avaliação genética. inclusive haverá 
também animais de corte que neste leilão 
somam 400 exemplares.

 os promotores e convidados (Fazenda 
Mata Verde, San lopes Soc. agropecuária, 
josé lemos Monteiro, Fazenda Santa Eliza, 
Fazenda Sapé, Fazenda araras e Fazenda 
Piravevê) vão oportunizar o pagamento 
em 16 parcelas (2+2+2+10) para o gado 
de elite.

A RAÇA – o Brangus é uma raça 
sintética, um bimestiço, formado por 5/8 
(62,5%) de sangue de aberdeen angus e 
3/8 (37,5%) de sangue Zebu.

a raça surgiu nos Eua, proveniente do 
cruzamento entre animais das raças Brah-
man (Bos indicus) e angus (Bos taurus).  
Sendo reconhecida como raça definida 
em 1949 pelo governo americano após a 
fundação da associação de criadores.

no caso dos animais do remate do 9º 
leilão Brangus MS, todos são nascidos e 
criados no Mato Grosso do Sul; ou seja, 
bem adaptados para a região. além disso, 
os criatórios realizadores do leilão têm mais 
de 20 anos de seleção.     

a campanha “Promoção de 
Raça Connan” vai entregar 
dois touros nelore para 
quem tiver cupom sorteado 
pela compra de produtos da 

linha da suplementos minerais, protéicos, 
núcleos e rações.

a promoção, que foi lançada no dia 
15 deste mês, vai sortear dois touros da 
linhagem lemgruber, um filho do a1646, 
também conhecido como Charuto, e um 
filho do C8288 (Bacana).

Podem participar da campanha todos 
os pecuaristas (pessoa f ísica ou jurídica) 
que adquirirem no mínimo uma tonelada 
de qualquer produto Connan, durante o 
período da promoção, que é de 15 de junho 
a 28 de novembro deste ano.

os ganhadores serão definidos pela 

extração da loteria federal do dia 12 de 
dezembro próximo. 

de acordo com o gerente nacional da 
área de vendas da Connan, josé luiz Bian-
chi, o objetivo da promoção é comemorar 
os cinco da empresa e dar suporte a sua 
força de vendas que conta com suporte 
técnico e representantes comerciais em 
todo o Brasil.

A CONNAN – Companhia nacional 
de nutrição animal é derivada da Manah 
que foi gigante no setor por muitos anos, 
antes de ser adquirida pela Bunge em 2000. 
Quatro anos após a venda da Manah, que 
pertencia à Família Penteado Cardoso 
(que também é detentora da linhagem 
lemgruber) a divisão nutrição animal foi 
adquirida de volta onde recebeu o atual 
nome Connan. 

a empresa detém uma patente mundial 
da tecnologia Polinutriente aglomerado, 
que é um granulado de macro e micro nu-
trientes que evita o desperdício pela ação 

do vento quando no cocho ao ar livre.
a empresa colocou em seu site todas 

as informações da promoção, visite www.
connan.com.br

Concorre ao sorteio quem comprar no mínimo uma tonelada de 
qualquer produto da empresa, no período de validade da promoção

José Luiz Bianchi, gerente nacional da área de venda Connan

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Reprodução
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priMEira Exposição agropECuária dE bonito 
alia naturEza E oportunidadEs dE nEgóCios

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

a Expobonito 2009, Exposição 
agropecuária de Bonito, mu-
nicípio localizado a 288 qui-
lômetros de Campo Grande, 
acontece entre os dias 04 e 09 

de agosto, no Parque de Exposições leôncio 
de Souza Brito. a primeira edição do evento 
traz como tema “Pecuária, natureza e Você”, 
já que a cidade é referência nacional quando 
se trata de turismo natural.

de acordo com o presidente do Sindicato 
Rural de Bonito, denílson augusto da Silva, 
é esperado mais de 10 mil pessoas durante 
os seis dias da exposição. Seis leilões de 
gado de corte, bezerras Po, equinos, re-
produtores e prenhezes estão programados, 
com um faturamento previsto em torno de 
3 milhões de reais.

Segundo denílson augusto, o município 
já teve duas feiras com duração de 3 dias cada, 
e a Expobonito 2009 será a primeira exposi-
ção agropecuária da cidade. a expectativa 
é que o evento impulsione bons negócios 

durante os seis dias do evento. “a perspectiva 
é boa, esperamos que seja um sucesso, pois 
essa é a primeira exposição”, prevê.

de acordo o presidente, durante a 
exposição haverá programas que visam 
à integração de campo, cidade e turismo 
envolvendo toda a sociedade e afirma que 
a população está animada.

Estimado em 300 mil reais, os custos 
iniciais do evento devem ser captados 
junto ao Governo Estadual, Ministério 
da agricultura e Turismo, Prefeitura de 
Bonito e Comtur. o apoio do sindicato 
será na área de infra-estrutura do parque, 
com um valor que chega aos 80 mil reais, 
conforme o presidente do Sindicato Rural 
de Bonito.

durante o evento serão realizadas, 
palestras, cursos na área de gestão e em-
preendedorismo rural, além de diversas 
atividades para os visitantes, como rodeios, 
parque de diversões, área de alimentação 
com comidas típicas oriundos de frutos 

Evento traz vasta agenda de atividades artíticas, 
informação e certames. Organizadores acreditam que 
festa custe R$ 300 mil para ser promovida

do cerrado. 
uma das atrações da Expobonito 2009 

é o concurso de redação onde o principal 
tema é a integração campo/cidade, com 
premiações para alunos da rede de ensino 
e acadêmicos.

a feira também traz também exposi-
ções de máquinas, implementos agrícolas, 
carros, motos, gado de leite e touros re-

produtores.
Segundo o presidente, a estimativa é 

levar em torno de 400 animais de angola da 
raça nelore para serem expostos durante a 
feira, animais ranqueados pela associação 
obrigatória da raça. de acordo com deníl-
son as raças Guzerá, Brahman e Gir também 
participam, além de animais de pequenos 
portes como os ovinos.

Maior fEsta agropECuária da frontEira sErá
EntrE os dias 17 E 26 julho, EM bEla vista
a 38ª Expobel, Exposição agrope-

cuária e industrial de Bela Vista, 
é considerada a maior festa da 

fronteira. o evento acontece entre os dias 
17 a 26 de julho, no Parque de Exposições 
Rio apa. 

Segundo o presidente do Sindicato 
Rural de Bela Vista, afonso Pinheiro Fi-
lho, as expectativas para a Expobel 2009 
são boas, já que todos os espaços já foram 
comercializados. 

a Expobel oferece uma vasta pro-
gramação para todos os que pretendem 
conhecer e visitá-la, uma vez que dentro 
dessa grade está previsto um seminário,no 
dia 18, organizado pelo Sindicato Rural da 
Cidade para os produtores rurais, tendo 
como destaque o 1º Fórum internacional 
de Sanidade animal da Fronteira.

outra atração que promete movimentar 
os 10 dias de feira, são o leilões. de acordo 
com o presidente serão promovidos seis 

remates, sendo quatro de corte e dois de 
elite. um dos destaques para essa edição é 
o leilão apa Show, que deve acontecer no 
Centro de Eventos joão loureiro Pinhei-
ro, um dos poucos espaços voltados ao 
segmento que é climatizado, o que o torna 
oferece mais conforto para os convidados 
que pretendem fazer bons negócios.

no primeiro final de semana da Expobel 
2009, acontece a “Festa do Peão”, no Clube 
de laço Bela Vista, que pretende reunir 
laçadores e trabalhadores de propriedades 
rurais da região. nos dias 18, 19 e 20 de julho 
também acontece três grandes canchas, no 
jockey Clube da Cidade.

os julgamentos também fazem parte 
da programação da maior festa da fron-
teira do Estado, com animais das raças 
nelore Padrão e Mocho e Brahman serão 
julgados durante a feira. outra novidade 
é o Shopping de Cavalos e o 1º feirão de 
animais que acontecem entre os dias 24, 

25 e 26 de julho.
a atração principal dos últimos quatro 

dias de feira é o Rodeio Show da Expobel, 
em touros e cavalos, além do “Pega do 
Garrote”, “Mesa da amargura” e o Futboi”. 
o valor das premiações aos vencedores das 

Animais PO são uma atração a parte da feira, que começa no próximo dia 4

modalidade passa dos dez mil reais. 
a arena do Circuito será montada pela 

Companhia de Rodeios Grife Brasil, que 
acomoda mais de cinco mil pessoas sen-
tadas, com entrada gratuita, por meio de 
parceria entre o sindicato e a prefeitura.
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a Megaleite 2009, 6ª Exposição Bra-
sileira do agronegócio do leite 
acontece entre os dias 29 de junho 

a 05 de julho, no Parque de Exposições 
Fernando Costa, em uberaba / MG.  de 
acordo com os organizadores, a expec-
tativa de faturamento para este ano é de 
R$ 30 milhões. Mais de 30 leilões já estão 
programados para o maior encontro das 
raças leiteiras do Brasil.

o lançamento oficial da Megaleite 2009 
aconteceu durante a 75ª Expozebu, no Par-
que Fernando Costa em uberaba. a edição 
2009 da exposição reunirá exemplares de 
raças leiteiras e expositores do todo o País. 
de acordo com o presidente da Girolando, 
josé donato dias Filho, apesar do momento 
dif ícil que a economia passa, as expectativas 
podem ser superadas. “apesar da crise inter-
nacional, estamos apostando num cenário 
de melhoria e superação”, prevê.

Segundo o 1º vice-presidente da Gi-
rolando, Fernando Brasileiro, a Megaleite 
2009 se torna o foco das atenções dos 
criadores de animais de leiteiros de todo 
o País. “uberaba se transforma na capital 

do leite brasileiro. Sem dúvida alguma as 
expectativas estão voltadas para o Parque 
Fernando Costa, no período de 29 de junho 
a 05 de julho, a exemplo do que tem acon-
tecido nas edições anteriores, mas dessa 
vez com ênfase maior por uma série de 
programações que serão cumpridas com 
absoluta certeza”, conclui.

de acordo com os organizadores, a 
Megaleite promete manter o bom momento 
leiteiro, além disso, 120 visitantes estran-
geiros já confirmaram presença durante o 
evento que conta com leilões, difusão de 
genética, torneios leiteiros e fóruns sobre 
assunto e mercados.

MEgalEitE 2009 proMEtE 
MoviMEntar 30 MilhõEs

porto Murtinho invEnta nova ManEira 
para laçadas Mais aCEssívEis: Moto boi 

no dia 14 de junho, dentro 
das comemorações alusi-
vas aos 97 de emancipação 
político- administrativa de 
Porto Murtinho, o público 

assistiu um competição inédita: Moto Boi. 
Trata-se, de uma modalidade de laçada 
criada pelo prefeito nelson Cintra Ribeiro, 
com apoio da atual diretoria do Clube do 
laço Carandá.

     Sete equipes, compostas de dois inte-
grantes cada, piloto e laçador, aceitaram o 
desafio de pela primeira vez usarem o laço 
comprido e uma motocicleta para laçar o boi 
ou garote, fazer uma “armada positiva”. 

os competidores se saíram muito bem e 
o público aprovou a realização, do 1º Moto 
Boi em Porto Murtinho. de acordo com um 
dos diretores do Clube do laço murtinhen-
se, luis ayub, a competição superou todas 
as expectativas da Prefeitura Municipal de 
Porto Murtinho e Clube do laço Carandá 

organizadores do evento e tem tudo para se 
tornar de fato em uma modalidade esportiva 
de muito  sucesso e ganhar adeptos no Mato 
Grosso do Sul e no Brasil.

o prefeito nelson Cintra explica que 
antes da criação do Moto Boi observou que 
muitas pessoas que gostavam de laçadas 
não tinham cavalo, mas tinham motocicle-
tas – estas que estão se tornando meio de 
locomoção bastante popular. “hoje em dia é 
comum as pessoas terem moto. além disso, 
no Moto Boi é um verdadeiro espetáculo, 
pois desperta a curiosidade tanto de parti-
cipantes quanto de visitantes. depois desta 
primeira edição, quero transformar o evento 
numa marca para Porto Murtinho”.

outro fator que levou à criação desta 
laçada foi o fato de que muitos proprietá-
rios de cavalos não tinham condições de 
manter regularidade no atestado de anemia 
infecciosa em dia, que tem validade de dois 
meses e é de responsabilidade do laçador, 

ou seja, contrata veterinário para fazê-lo. 
a validade é de dois meses e custa, em 
média, R$ 20,00.

depois do atestado negativo de anemia 
infecciosa, o laçador precisar ir até um posto 
da iagro e solicitar a GTa (Guia de Trânsito 
animal). outra exigência é o atestado de 
vacinação contra gripe, que também é feita 

em clínica particular e custa aproximada-
mente R$ 50,00.

     VENCEDORES- a dupla, Marcos de 
Souza e Zé arara venceram a competição 
inédita em Porto Murtinho e receberam R$ 
500 reais, em 2º, ficou uarlem e Maison e 
levaram para casa R$ 300 reais e em 3º lugar, 
Vander e Caio R$ 200 reais.

os Serviços de defesa e Fiscalização 
agropecuária da Superintendên-
cia Federal de agricultura, Pecu-

ária e abastecimento (SFa/MS), alertam 
os produtores sul-matogrossenses sobre as 
exigências da Comissão Técnica nacional 
de Biossegurança – CTnBio, para o cultivo 
de milho transgênico (BT) em todo o Terri-
tório nacional. as regras foram publicadas 
na Resolução normativa CTnBio nº 4, de 
16 de agosto de 2007, regulamentando as 
distâncias mínimas entre cultivos comer-
ciais de milho geneticamente modificado e 
milho convencional, visando harmonizar a 
coexistência dos sistemas de produção.

a legislação vigente, permite cultivos de 
milho com sistemas de produção diferentes, 
em áreas vizinhas, obedecendo distância 
igual ou superior a 100 (cem) metros ou, 
alternativamente, 20 (vinte) metros, des-
de que o produtor plante uma bordadura 
com no mínimo, 10 (dez) fileiras de milho 
convencional de porte e ciclo vegetativo 
similar ou igual ao milho BT (genetica-
mente modificado). Essa é a regra básica 
que permite a coexistência dos sistemas, 

sfa alErta produtorEs 
sobrE Milho transgêniCo

ou seja: a distância mínima de isolamento 
a ser observada para o cultivo de milho 
geneticamente modificado. 

as cultivares de milho e linhagens gene-
ticamente modificados, BT 11, Guardian e 
BTCry1F507, que propiciam resistência ao 
ataque de lagartas (lepidóptera), inscritos 
no Registro nacional de Cultivares (RnC/
MaPa), estão devidamente autorizadas 
para plantios comerciais em todo o País.

Modalidade de laçada criada em Porto Murtinho envolve laçador e piloto em motocicleta

Intenção é transformar evento em marca da cidade
Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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jornal agroin 
EstEvE prEsEntE 
na fEiCortE 2009
o jornal agroin agronegó-

cios acompanhou de perto 
Feira internacional da Ca-
deia Produtiva da Carne, 
que aconteceu na Capital 

Paulista de 16 a 20 de junho no Centro de 
Eventos imigrantes. 

dessa forma o Brasil inteiro pode 
conhecer não só perfil técnico do estado, 
com a presença de empresas e produtores 

de genética, mas também um pouco de 
como o estado se preocupa em divulgar sua 
principal economia. lideranças de outros 
estados e membros da bancada ruralista 
elogiaram o informativo. “a informação é 
uma grande aliada do setor, precisamos da 
imprensa do lado certo”, afirmou o deputado 
joão Bacelar da Bahia ao ler o jornal.

Veja fotos de momentos da Feicorte 
2009.

Claudia Tossa Junqueira

Almir Sater e Roberto Coelho

Deputado Moreira Mendes  (PPR)RO Deputado Federal (PR)-BA João Bacelar

Chico Maia com Rubens Alves de Lima e criadores do Bonsmara

José Olavo Borges e Moacyr Serodio

Fernando e Geraldo Carvalho Neto e Bruna Mendes com amigos 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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as águas que evaporam du-
rante as irrigações, que se 
perdem no percurso dos 
encanamentos e que não 
são tratadas depois de serem 

poluídas, representam uma ameaça ao 
abastecimento de todos os brasileiros; é o 
que afirma a agência nacional de Águas 
(ana).

de acordo com a agência, 40% da água 
retirada dos córregos e rios no País não 
são utilizados. os números comprovam 
o tamanho desse problema. Segundo a 
ana 840 mil litros de água são retirados a 
cada segundo do subsolo do Brasil, tendo 
em prova que cada habitante deste país 
consumiria em média, 384 litros por dia. 
além dessa perda, surgem outros atos re-
prováveis por parte da população que ainda 
insisti em desperdiçar água: como demorar 
no banho, na hora lavar louça, escovação 
dentária e utilizar mangueiras na limpeza 
de casas e calçadas.

o jornal agroin foi às ruas de Campo 
Grande para descobrir o que as pessoas 
pensam em relação ao desperdício de um 
dos recursos mais importantes para a vida, 
a água. os campo-grandenses entrevistados 
sabem da importância da preservação deste 
recurso, mas afirmam que algum desses atos 
citados acima faz parte do seu cotidiano.

Para antônio Martins que trabalha em 
serviços gerais, a água é tudo. Ele afirma 
que em sua casa há incentivo para que a 
mulher e os filhos façam economia. “Eu 
sempre converso com minha família em 

Maus hábitos da população é uMa aMEaça 
QuE vai lEvar a EsCassEz dE água potávEl

Foto: Flávio Silva

relação à preservação da água, isso é por 
dois motivos: para termos água potável 
no futuro e economizar no final do mês”, 
explica. Mas no trabalho ele afirma que 
há um constante desperdício de água com 
as lavagens de calçadas. “Eu acho que não 
tem necessidade de lavar as calçadas com 
água potável todos os dias, tanta gente 
passando sede, bebendo água suja e aqui 
gastando água limpa com calçada, mas 
se não lavar é perigoso até ser mandado 
embora”, explica.

Para a radialista Talita Marques, a 
preservação da água é essencial, pois no 
futuro pode haver escassez do produto. 
apesar dessa preocupação, ela acredita que 
poderia economizar ainda mais o recurso, 
começando pelo banho. 

a radialista afirma que além desses 
desperdícios a sua mãe ainda persiste em 
lavar as calçadas utilizando mangueiras (o 
que especialistas denominam de vassoura 
hdráulica), ato que contribui para o aumen-
to do gasto de água. Segundo Talita, uma 
alternativa para economizar nas lavagens, 
seria a utilização de baldes com água que já 
foi usada. “não é só minha família que lava 
as calçadas assim. É a vizinha da frente e ao 
lado. afinal, ninguém tomou a consciência 
de preservação, já que não está faltando 
água para ninguém ainda”, afirma.

já para a auxiliar de limpeza, janete da 
Silva, apesar de não pagar pela água men-
salmente por ter um poço semi-artesiano 
em casa, ela revela ter um alto consumo de 
água. “ Eu gasto muita água por que lavo 
bastante louças”, justifica. janete diz que 

um de seus filhos demora muito no banho 
e sempre chama a atenção do mesmo, por 
conta do desperdício. Segundo a auxiliar a 
água é importante para o planeta e princi-
palmente para a vida.

de acordo com a Águas Guariroba, ter-
ceirizada responsável pelo abastecimento 
de água na Capital, a empresa disponibiliza 
99% da água tratada  que chega nas residên-
cia dos campo-grandense. o rio Guariroba, 
que é um dos mais poluídos, é responsável 
por 50% da água tratada que chega nas casas 
de Campo Grande. 

além de fornecer água para toda Campo 
Grande, a Águas Guariroba atende os dis-
tritos de anhanduí e Rochedinho. Embora 
tenha um grande números de consumido-
res, ainda não realizou um levantamento 
para saber o consumo médio de água dos 
clientes. 

DICAS- a primeira é na hora de esco-
var os dentes. Se molhar a escova e fechar 
a torneira enquanto se escova os dentes e 
se enxaguar  a boca com um copo de água, 
pode se economizar mais de 96%  de água 
do que a torneira aberta.

a segunda dica é na hora do banho. Só 
abra a torneira do chuveiro quando entrar 
de fato. um banho de ducha por 15 minu-
tos, com a torneira meio aberta, consome 
243 litros. Se fechar o registro enquanto se 
ensaboa, diminuindo o tempo de banho para 
cinco minutos, o consumo cai em 33%.

limpar os restos dos pratos e panelas 
com uma escova e colocar água na cuba 
até a metade para ensaboar. Enquanto isso 
feche a torneira. Colocar água novamente 
para enxaguar. Medidas práticas como essa 
pode economizar até 90%. uma lavadora de 
louças gasta aproximadamente 40 litros. Por 
isso, é melhor utilizá-la somente quando 
estiver totalmente cheia. o mesmo vale 

para a lavadora portátil.
a válvula hídrica do vaso sanitário 

acionada por seis segundo gasta 10 litros de 
água. Quando o aparelho está defeituoso, o 
gasto pode chegar até 66% a mais. Por isso, é 
necessário que haja sempre uma revisão.

Molhar as plantas de manhã ou a noite, 
quando a evaporação é menor. no inverno, 
este procedimento pode ser feito dia sim, 
dia não, pela manhã. Com esses cuidados 
pode-se chegar a uma economia de 96 
litros por dia.

outro detalhe importante para não 
desperdiçar água é não utilizar mangueira 
para “varrer” calçadas e quintais. ao lavar o 
carro, use um balde de 10 litros para melhor 
ensaboar e outro balde para enxaguar. Ficar 
de olho em goteiras e vazamentos, pode 
evitar contas elevadas e ao limpar sua casa, 
utilizar um balde d’água e um esfregão. 

Flagrante de desperdício de água, na Capital

Estudo revela que 40% da água retirada das fontes 
não são utilizadas pelos consumidores
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olunac ocialsolunac ocials
Agroin a 1.000 por 

hora! Depois da 
presença na Expozebu 

2009, Feicorte 2009 
e praticamente em 

todas as exposições 
do Estado, a Agroin 

ficou responsável 
pela construção do 
site da Exporiopre-
to. Na quarta feira, 
dia 23, o diretor de 

tecnologia da Agroin, 
Wisley Torales viaja 

para São José do Rio 
Preto para acertar os 

detalhes finais do site 
da exposição que tem 
a maestria de Moacyr 

Seródio.

Simone e Roberto Bavaresco conten-
tes com o anúncio de que a cegonha 
chegará em breve para trazer mais um, 
ou uma, aficionado pela raça nelore. 
Parabéns ao simpático casal paranaen-
se que tem carinho especial pelo Mato 
Grosso do Sul.

Noninho realiza no próximo dia 27 de 
junho, sábado, às 12 horas, na Estân-
cia Orsi, seu tradicional Leilão Touro 
Jovem. A genética que é indiscutível 
vai ofertar 80 touros geração 2007, 
avaliados pelo PMGRN/USP/ANCP. No 
mesmo dia realiza também, às 16 ho-
ras, o Produção IPB com 1.000 animais 
de cria e recria.  Como todos os anos 
o remate é extremamente concorrido, 
o melhor é garantir reserva de mesas 
com a Correa da Costa.

O sucesso não acontece mesmo por acaso. Jackeline Go-
mes (dir.)  que por muito tempo foi veterinária da VetBrands, 
agora desfila de carro cor de rosa pelas ruas de Campo Gran-
de. Há dois anos deixou a sanidade animal para ser diretora 
de sucesso na empresa Mary Kay, multinacional do setor de 
cosméticos.

A Correa da Costa comemora os bons resultados alcançados 
na Expomara 2009. A empresa esteve impecável em todos 
os detalhes o que reforçou a posição de destaque que tem no 
estado de conduzir grandes leilões.

Como sempre do Leilão Serra de Maracaju ofertou genética dos 
mais importantes selecionadores da raça no Estado. A média 
para os 41 reprodutores foi de R$ 7.200,00. A grande sensação 
da noite foi o touro Xangai Serenata (da seleção de Sérgio Sa-
rian, da Fazenda Serenata) filho de Ebhumady do Arroio em vaca 
Luccha x Bitelo, adquirido por R$ 32.000,00 pelos irmãos Elson 
Correia de Freitas e Luceleny Correa de Freitas. 


