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Nos últimos dois anos a pecuária 
leiteira vem crescendo consideravel-
mente no brasil. só nos últimos dez 
anos, a produção de leite cresceu 33%.
segundo dados divulgados pela asbia 
(associação brasileira de inseminação 
artificial) através de relatório referente 
ao ano de 2008, apresentado em março 
deste ano, a raça Gir Leiteiro desponta na 
comercialização de sêmen. Página 12.

os suinocultores de mato Grosso 
do sul que aderiram ao mecanismo de 
desenvolvimento Limpo na suinocul-
tura (mdL), por meio da produção e 
queima de gás metano gerado com os 
dejetos dos suínos estão comemoran-
do mais um ano de vendas de créditos 
de carbono para empresas de capital 
estrangeiro. Pagina 14.

Entre os dias 16 e 20 de setembro, o 
município de Corumbá, que faz aniversá-
rio no dia 21, sedia a edição 2009 da Feira 
agropecuária do Pantanal (Feapan), no 
Parque de Exposições belmiro maciel de 
barros. a feira é promovida pelo sindi-
cato rural do município. Página 10.

Corumbá promovE
fEira do pantanal
nEstE mês

raça Gir aponta
CrEsCimEnto na
pECuária lEitEira 

suinoCultura dE ms
ComEmora vEnda dE
Créditos dE Carbono

inCra E CoopGrandE foram lEsados 
na Compra dE 25 ton dE fErtilizantE

o instituto Nacional de 
Colonização e reforma 
agrária (incra) e a Coope-
rativa agrícola de Campo 
Grande (Coopgrande) fo-

ram lesados na compra de 25 toneladas de 
fertilizantes, que seriam repassados para 
assentamentos de mato Grosso do sul.

a Coopgrande comprou o adubo no es-
tado do Paraná e revendeu ao incra, porém 
funcionários do instituto suspeitaram da le-
gitimidade do produto  e o recusou. depois 
disto foi acionado o setor de fertilizantes da 
superintendência Federal de agricultura 
(sFa), que fez coleta do produto e pediu 
ao fabricante que mande documentação 
do mesmo.

o adubo foi adquirido quando o in-
cra ainda era comandado por Flodoaldo 

o ministro do meio ambiente, 
Carlos minc  (foto) comprou mais 
uma briga com a classe produtora. 

desta vez ele ameaça deixar o governo Lula, 
caso o presidente não vete a plantação de 
soja e cana em algumas áreas no País. o 
problema é que mato Grosso do sul pode 
ser prejudicado com a decisão conforme foi 
elaborado o estudo da união, que não levou 
em conta um zoneamento agroecológico 
feito pelo governo do Estado.

mic já se envolveu em atritos com o 
setor do agronegócio ao afirmar que os 
produtores rurais são bandidos, ao acusá-los 

de ser os responsáveis pelo desmatamento 
e demais impactos ambientais no brasil. 
agora pressiona o governo federal para que 
restrinja plantação de culturas em uma área 
de 4,6 milhões de quilômetros quadrados. a 
proibição também valerá para regiões que 
mantenham a vegetação nativa no restante 
do brasil.

as entidades que representam os usi-
neiros em ms querem um posicionamento 
técnico e apolítico sobre o assunto. Uma das 
alternativas é adotar as considerações feitas 
pelo agrozoneamento feito pelo governo 
Estado para não prejudicar a economia de 

alguns municípios como, por exemplo, são 
Gabriel do oeste. Página 5.

minC aGora arruma “dor dE CabEça” Com usinEiros

alencar, órgão que atualmente tem como 
superintendente Waldir Nascimento. a 

suspeita recaiu sobre o produto em feve-
reiro deste ano e logo depois foi solicitada 
a identificação ao fabricante, uma vez que 
os sacos que acondicionavam o fertilizan-
te não traziam informações obrigatórias 
como, por exemplo o registro do produto 
e fabricante, garantias, telefone da fábrica, 
entre outros.

segundo o fiscal federal da sessão de 
fertilizantes da sFa, marcelo assis Lemos, 
é muito comum encontrar no Estado adu-
bo líquido e sólido que não apresentam a 
eficácia mínima exigida, que tecnicamente 
são denominados de deficientes. Foi exata-
mente este tipo de produto que o incra e a 
Coopgrande adquiriram.

os produtores acabam pagando por um 
produto de fraude e sem saber, pois a política 
destes fabricantes é não revelar. “É diferente 
dos casos de agrotóxicos e sementes piratas, 
onde o comprador tem noção do que está 
adquirindo”, explica.

segundo marcelo assis, o fabricante 
do fertilizante ainda não enviou a docu-
mentação solicitada pela sFa. Ele acredita 
que isto deva ocorrer nos próximos dias. 
mesmo que não seja um crime ambiental, 
o fiscal federal afirma que as duas entidades 
foram lesadas, uma vez que é obrigatório 
cumprimento de todas as identificações do 
produto. Página 4.

Adubo foi comprado 
no estado do Paraná. 
Superintendência 
Federal de Agricultura 
exigiu documentação do 
fabricante, que ainda não 
deu resposta

Apreensão de adubo considerado deficiente é mais 
comum do que imagina, segundo fiscal federal

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto meramente ilustrativa
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anivErsário não ComEmorávEl
Neste mês de setembro, deixaremos 

de comemorar o quinto aniversário do 
acordo de livre comércio mercosul-
União Europeia. Para aqueles que não 
se recordam, as negociações foram 
interrompidas em setembro de 2004 
porque, na reunião do grupo negociador 
em brasília, realizada um mês antes, 
brasil e argentina decidiram alterar a 
oferta tarifária do mercosul para o setor 
automobilístico. os europeus, como era 
de esperar, não gostaram e o clima favo-
rável foi perdido, levando à interrupção 
das negociações.

a razão central de eu estar lamentan-
do o insucesso do acordo é a seguinte: de 
lá para cá, as relações comerciais brasil-
União Europeia (UE) no agronegócio 
vêm acumulando toda sorte de proble-
mas, fruto de uma evidente guinada pro-

andré m. Nassar 

tecionista no bloco europeu - problemas 
que não estariam ocorrendo se o acordo 
tivesse sido ratificado. Na época, cinco 
anos atrás, o grupo que trabalhava para 
o sucesso do acordo - porque sabia que 
o agronegócio brasileiro tinha muito a 
ganhar - considerava as ofertas europeias 
aquém dos nossos interesses, mas en-
tendia, ao mesmo tempo, que o acordo 
era fundamental para conter o ímpeto 
protecionista europeu. o futuro mostrou 
que, infelizmente, estávamos certos.

meu lamento pelo não-fechamento 
do acordo não se dirige ao governo bra-
sileiro. a oportunidade foi, em definitivo, 
perdida. meu recado ao governo é outro. 
mesmo diante de diversos movimentos 
contra produtos do agronegócio brasilei-
ro, a atitude de passividade em relação 
aos europeus indica que tanto o minis-
tério das relações Exteriores quanto 
o ministério da agricultura ainda não 
entenderam os sinais emitidos pela UE, 
já que os problemas acumulados vêm 
sendo tratados como questões triviais 
de comércio. a agricultura europeia está 
claramente incomodada com a crescente 
inserção dos produtos brasileiros em seu 
mercado e quer, a todo custo, proteger-
se. Já passou da hora de o governo bra-
sileiro se dar conta disso e, em vez de 
tratar os problemas de forma isolada, 
colocar diante dos europeus o que está 
em jogo na agenda bilateral brasil-UE 
nas áreas de comércio, investimentos 
e cooperação. ou será que essa agenda 
não existe?

Embora o tempo tenha mostrado 
que não é exclusividade da Europa criar 
problemas para os produtos do agrone-

gócio brasileiro, o bloco é imbatível no 
uso das regras da organização mundial 
do Comércio (omC) com o objetivo de 
aumentar restrições às importações. de 
longe, o setor que mais vem sofrendo 
com a onda protecionista europeia é o de 
carne de aves, mas carne bovina e açúcar 
e etanol não ficam muito atrás. o que se 
passa na Europa é que alguns setores do 
agronegócio alimentam um processo de 
histeria protecionista que a Comissão 
Europeia não consegue controlar. Na 
realidade, a comissão se vê obrigada a 
acomodar os interesses de alguns setores 
em troca das concessões feitas pelo setor 
produtivo no contexto da reforma da 
Política agrícola Comum Europeia de 
2003. o brasil paga o pato.

o caso do frango é sintomático. até o 
início desta década, as exportações bra-
sileiras para a UE estavam concentradas 
nos cortes de peito de frango. a UE tem 
comércio administrado nesse produto, 
ou seja, utiliza uma cota de importação 
para controlar o volume importado. 
acontece que, como tudo o que tem que 
ver com mercado de alimentos, a carne 
de frango é mais cara na UE do que no 
brasil. assim, dada a maior competiti-
vidade do produto brasileiro, o brasil 
sempre exportou mais do que o volume 
da cota de importação. Para fazer isso os 
exportadores brasileiros têm de pagar 
um elevado imposto de importação, que 
hoje equivale a r$ 3,50 por quilo. Grosso 
modo, o imposto de importação na UE 
equivale ao preço por quilo do peito no 
mercado atacadista de são Paulo.

diante de um mercado com voraci-
dade importadora, porque o consumidor 

europeu paga preços elevadíssimos pela 
carne de frango produzida localmente, 
novos produtos foram desenvolvidos, 
mirando, sobretudo, aqueles segmentos 
de mercado com impostos de importa-
ção “mais realistas”. Esses novos produtos 
estavam sujeitos a menores tarifas e, por 
isso, passaram a ser explorados pelos 
exportadores brasileiros. Com isso o 
exportador brasileiro ganhou relevância 
como fornecedor de carne de frango para 
o consumidor europeu. mirando uma 
demanda crescente, empresas brasilei-
ras passaram a fazer investimentos no 
mercado europeu.

a Europa vem reagindo a esse cresci-
mento brasileiro usando uma válvula de 
escape das regras da omC que permite 
elevar as tarifas e enquadrar todo o leque 
de produtos da indústria de frango em 
cotas de importação, à semelhança do 
que já ocorria com os cortes de peito. o 
bloco tem surpreendido em criatividade, 
criando barreiras técnicas sem nenhuma 
comprovação científica. Vale lembrar 
que a UE ainda é superavitária no co-
mércio de frango e que as importações 
totais são menos de 10% do mercado 
total. Nada disso estaria acontecendo 
se o acordo mercosul-UE tivesse saído 
em 2004, porque a União Europeia não 
poderia acionar regras multilaterais para 
romper um acordo bilateral assinado 
por ela própria. situações semelhantes 
podem ser descritas com relação à carne 
bovina e a açúcar e etanol.

Comércio é o primeiro passo do ciclo 
de internacionalização e investimento no 
exterior. É isto que vemos no agronegó-
cio brasileiro: as empresas, inicialmente, 
aumentam sua inserção internacional 
exportando mais, mas dão novos saltos 
investindo nos mercados de destino. No 
caso do agronegócio, pela necessidade de 
acesso à matéria-prima, romper o fluxo 
de exportação implica, necessariamente, 
o rompimento dos investimentos. minha 
impressão é de que o governo brasileiro, 
apesar de sua inquestionável habilidade di-
plomática, ainda não introjetou essa idéia.

os exportadores brasileiros que o 
digam.

o autor é diretor Geral do instituto de 
Estudos do Comércio e Negociações 

internacionais (icone)
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falta dE GErEnCiamEnto podE “QuEbrar” 
propriEdadE, afirmam EspECialistas

Agroin – O gerenciamento é para 
propriedades de que porte? 

David Antunes - Processos eficientes 
de gestão podem ser aplicados a proprieda-
des de qualquer porte ou mesmo atividade 
produtiva. Quando falamos em gerencia-
mento temos que pensar em atitudes e 
procedimentos simples, que nos permitam 
conduzir nossa atividade, seja ela qual for, 
de forma clara, objetiva e sempre visando 
a harmonia entre produção, resultados fi-
nanceiros, bem estar das pessoas envolvidas 
e respeito ambiental. 

 Agroin – Mas este cliente tem esta 
visão de que toda propriedade precisa 
de gestão ou ainda se produz baseando-
se nos modelos que deram certo para os 
pais, avôs? 

Rodrigo Patussi - atualmente é mui-
to comum se falar em fazenda empresa. 
Empresa, entre outros, significa “unidade 
econômica de produção, empreendimento”. 
sendo assim podemos afirmar que a ativi-
dade agropecuária desenvolvida a décadas 
atrás já era caracterizada como empresa e 
conseqüentemente, nossos pais e avôs já 
eram gestores. a grande diferença é que 
o modelo de gestão e produção estavam 
alinhados aos parâmetros de seu tempo, 
sejam eles, ambientais, financeiros, sociais e 
mercadológicos. Como naturalmente esses 
parâmetros mudam, temos que nos adaptar 
a nossa realidade, ou seja, criar mecanismos 
produtivos e gerenciais que nos permitam 

tornar nosso negócio sustentável. 
Agroin – MS é bem focado no agro-

setor. Parece que o proprietário sabe 
produzir, mas não sabe vender bem. É 
isso mesmo? 

David Antunes - o que acontece na 
verdade, até por característica do mercado 
de commodities, é que o produtor não tem 
grande influência na formação do preço de 
seu produto. É claro que existem maneiras 
de melhorar sua comercialização e atingir 
nichos de mercado que possibilitem me-
lhor valor de venda, mas esse valor mesmo 
maior não garante o sucesso econômico 
da sua empresa. temos em nosso estado, 
propriedades que mesmo com o mercado 
em queda, conseguem produzir sua arroba 
de tal forma a operar com margem sobre 
a venda de 40%, ou seja, a diferença entre 
seu custo de produção e o valor de venda 
corresponde a 40% do valor comercia-
lizado. agora, tão importante quanto o 
valor de venda é o seu custo de produção. 
Com isso consideramos que temos muito 
a fazer da porteira para dentro, pois isso 
sim está totalmente em nossas mãos. se 
nos preocuparmos em aumentar nossa 
eficiência produtiva, como por exemplo 
no caso da pecuária, Gmd (ganho médio 
diário) e taxa de lotação (Ua´s por ha), 
aliados a uma gestão competente de nossos 
recursos financeiros, seremos naturalmente 
mais competitivos e menos suscetíveis a 
oscilações do mercado.  

Agroin – Com a diversificação pelas 
novas matrizes, esta falta de geren-
ciamento pode sufocar os modelos já 
existentes? 

David Antunes - sim, em todos os 
processos produtivos a gestão competente 
é fundamental. a falta de organização pro-
dutiva e financeira, bem como, uma visão 
clara de suas forças e fraquezas, fatalmente 
levarão a falência de alguns modelos. Por 
outro lado acreditamos muito em modelos 
mistos de produção, a exemplo da integra-
ção lavoura pecuária. 

Agroin – Os setores ainda vivem re-
flexos negativos desta crise econômica 
mundial. Se os produtores já tivessem 
esta cultura de bom gerenciamento so-
freriam esta carga? 

David Antunes - a crise é comum para 
todos, mas as propriedades que possuem 
melhor gestão de seu negócio, sem dúvida 
têm mais ferramentas para superá-la. Quan-
do se conhece exatamente as características 
do seu negócio (sabe onde está), tem metas 
claramente definidas (sabe aonde quer che-
gar), define processos seguros para alcançar 
seus objetivos (sabe como chegar) e por fim 
sabe o que deve medir para monitorá-los 
(sabe medir se está chegando), o reflexo 
desta crise torna-se menor e menos agres-
sivo.   Não é o maior ou o mais forte que 
sobrevive e sim o com maior capacidade 
de se adaptar.  

Agroin – A questão de gestão está 

muito ligada a questão de tecnologia, 
não é mesmo? 

Rodrigo Patussi - tecnologia, nada 
mais é que o “estudo dos instrumentos, 
processos e métodos empregados em di-
versos ramos”. sendo assim, o emprego de 
tecnologias beneficia não só a gestão como 
a produção, pois nos fornece ferramentas e 
opções que podem cooperar para melhoria 
de todo o processo. Gestão faz alusão a 
todos os métodos empregados para que 
possamos conduzir nossa atividade de 
forma profissional e eficaz.

Agroin – Se existem tecnologias de 
ponta, então qual é o problema? 

Rodrigo Patussi - o grande problema 
é o emprego de tecnologias de forma iso-
lada, ou seja, sem estar inseridas em um 
planejamento global. temos no agro setor, 
inúmeras instituições de pesquisa que nos 
fornecem ano a ano métodos e técnicas 
que podem nos ajudar a melhorar nossa 
produção, seja qual for a atividade. o que 
ocorre, é que temos que estar sempre foca-
dos nos resultados que queremos obter, para 
depois definirmos quais técnicas utilizar. É 
muito comum encontrarmos propriedades 
altamente tecnificadas, utilizando o que 
existe de mais novo no mercado, mas que 
não conseguem um bom desempenho 
financeiro. o equilíbrio entre a eficiência 
produtiva e financeira sempre deve ser 
buscado. Não adianta produzir se no final 
não sobrar dinheiro no bolso.

Quando se fala em gerenciamento, muitas 
pessoas simplesmente imaginam a figura de 
um chefe que distribui ordens. Na verdade, 
o gerenciamento vai muito além disso 
como, por exemplo, o estabelecimento de 

metas, diagnóstico da realidade, monitoramento 
e cumprimento de metas. Tudo isto, para o bom 
andamento da empresa, inclusive as propriedades 
rurais que devem ter um modelo de gestão para 
aumento de produtividade e saber vender seu 
produto. Nesta edição, o Jornal Agroin traz entrevista 
com os zootecnistas e assessores pecuários, David 
Antunes e Rodrigo Patussi Nascimento (foto). Falta de 
gerenciamento pode “quebrar”  fazenda 

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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produtorEs são EnGanados Com a
vEnda dE fErtilizantEs dEfiCiEntEs

a sessão de Fiscalização agro-
pecuária da superintendên-
cia Federal de agricultura 
vai intensificar o serviço de 
fiscalização de fertilizantes, 

a partir deste mês para verificar a proce-
dência dos produtos comercializados no 
mato Grosso do sul. Na verdade, o trabalho 
acontece o ano inteiro mas no período de 
preparo do solo para semeadura e no perí-
odo de folhagem das culturas os trabalhos 
são intensificados.

segundo o fiscal federal, marcelo assis 

Lemos, é muito comum encontrar no Estado 
adubo líquido e sólido que não apresentam 
a eficácia mínima exigida, que tecnicamente 
são denominados de deficientes. os produ-
tores acabam pagando por um produto de 
fraude e sem saber, pois a política destes 
fabricantes é não revelar. “É diferente dos 
casos de agrotóxicos e sementes piratas, 
onde o comprador tem noção do que está 
adquirindo”, explica.

assis explica que os estados do Paraná, 
são Paulo e minas Gerais são os estados 
maiores fornecedores de fertilizantes defi-
cientes. Nos meses entre agosto e novembro 
é intensificado o trabalho contra fertili-
zantes sólidos. Já de novembro a janeiro o 
trabalho fica mais voltado para os adubos 
líquidos; estes que apresentam maior grau 
de fraude. “Chegamos a flagrar fertilizante 
líquido com 100% de fraude, ou seja, era 
pura água”, revela o fiscal. Para ele, o fato de 
o brasil importar mais da metade de todo 
fertilizante que precisa (60% do nitrogênio, 

60% do fósforo e 90% do potássio) facilita 
a fraude.

Para ser ter uma idéia do cenário es-
tadual, em 2008 foram apreendidos 4.440 
litros o que gerou uma multa recebida de r$ 
93.397,86. outros r$ 10. 308,42 não foram 
pagos e foram para a dívida ativa. Neste ano, 
de janeiro a julho, já foram aplicadas pouco 
mais de r$ 76 mil.

iNCra- Há informações de que uma 
cooperativa de Campo Grande adquiriu 
fertilizantes de um fabricante da região sul 
do País e que o produto foi revendido para o 
instituto Nacional de Colonização e refor-
ma agrária (incra) de ms. o órgão acabou 
desconfiando das informações contidas nos 

vasilhames e pediu apoio do setor que cuida 
deste segmento na sFa. os fiscais federais 
constataram que não haviam as informações 
exigidas para comercialização como, por 
exemplo, número de registro.

segundo informações da sFa, o fosfato 
natural seria entregue pelo incra para aten-
der pequenos produtores rurais cadastrados 
na entidade.

AUXÍLIO – marcelo assis explica que 
o consumidor que desconfiar da eficiência 
do fertilizante adquirido pode entrar em 
contato com a sFa, por meio do telefone: 
3316-7156. ou ainda pedir análise em 
algum laboratório particular e no caso de 
comprovada a fraude, deve acionar a supe-
rintendência pelo mesmo telefone.

Ao contrário do 
mercado pirata de 
sementes e agrotóxicos, 
compradores de adubo 
não sabem das fraudes

Foto: Divulgação

Fertilizantes apreendidos podem ter 100% de ineficácia
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usinEiros QuErEm Estudo téCniCo sobrE 
o plantio dE Cana-dE-açÚCar no Estado

Roberto Hollanda Filho

Dirigente de entidades 
ligadas aos usineiros, 
afirma que setor não 
pretende plantar cana 
no Pantanal, nem 
destruir florestas

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

mais da metade do ter-
ritório nacional ficará 
proibida a expansão de 
plantações. isto porque 
o presidente Luiz inácio 

Lula da silva vai anunciar nos próximos 
dias, provavelmente no dia 17 de setembro, 
um veto que atingirá restrições de culturas 
em uma área de 4,6 milhões de quilômetros 
quadrados. a proibição também valerá para 
regiões que mantenham a vegetação nativa 
no restante do brasil.

os usineiros de mato Grosso do sul, 
representados pela associação dos Produ-
tores de bioenergia de ms, sindal (sindicato 
das indústrias de Álcool), o sindaçúcar 
(sindicato das indústrias de açúcar) e 
o sinergia (sindicato das indústrias de 
Geração de Energia Elétrica de Pequeno e 
médio Porte); querem que seja adotado um 
posicionamento técnico e não político sobre 
a questão do plantio de cana-de-açúcar em 
território estadual.

o presidente das entidades, roberto 
Hollanda Filho, disse temer os reflexos do 
veto à expansão das plantações. Ele destaca 
que o Governo do Estado realizou um estu-
do técnico, o ZEE (Zoneamento Ecológico 
e Econômico), que tem muita consistência 
e não traz esse veto severo ao plantio de 
cana. “Nós tememos que esse debate saia do 
campo técnico e vá para o campo político 
em um momento importante para o desen-
volvimento do brasil. Não podemos tolher 
a agroindústria quando ela inicia a projeção 
do País no cenário global”, analisou.          

nível técnico. “Não podemos ficar a mercê 
do viés político”, destacou, completando que 
mato Grosso do sul tem terra suficiente dis-
ponível para o plantio de cana sem precisar 
invadir o Pantanal ou as áreas destinadas 
ao cultivo de alimentos. “o Estado tem 10 
milhões de hectares de áreas degradadas, 
hoje ocupadas por pecuária extensiva e que 
são propícias ao plantio da cana.            

segundo roberto Hollanda, a sociedade 
pode ficar tranqüila de que não haverá cana 
no Pantanal, nem destruição de florestas 
ou redução de alimentos. “Pelo contrário, 
com a cana ocupando as áreas degradadas, 
a geração de alimentos será maior, pois 
realizamos a rotação de cultura”, ressal-
tou, acrescentando que ainda há espaço 
para novas unidades sucroenergéticas no 
Estado e quem tiver como meta instalar 
projetos sustentáveis pode vir para mato 
Grosso do sul.

o governador andré Puccinelli é o maior 
“lobbysta” para defender o estudo preparado 
em mato Grosso do sul.

Ele reforça que esse debate não pode fi-
car ideológico, mas que deve ser mantido no 
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a Correa da Costa Leilões, 
leiloeira que mais já realizou 
pregões de gado de corte  no 
País (passa de 2 mil) será ou-
tra vez responsável pelos dois 

certames que juntos irão oferecer machos 
e fêmeas da raça nelore.

No 28° Nelorão do ms, os promotores 
arthêmio olegário de souza, Francisco José  

CorrEa da Costa lEilõEs rEaliza dois 
GrandEs rEmatEs no fim dEstE mês

de Carvalho Neto, reinaldo azambuja e sér-
gio sarian, juntamente com seus convidados 
Pedro Paulo Pedrossian, Thiago olegário Ca-
minha e Helio Corrêa de assunção (variação 
de pelagem - nelore pintado de vermelho), 
ofertarão exemplares de reprodutores Po 
e Poi da geração 2007, todos com exame 
andrológico completo e registro definitivo, 
na melhor genética nelore.

Portanto, o 28º Nelorão do ms vai ofer-
tar 80 machos jovens e com vida reprodutiva 
intensa pela frente; um fator determinante 
para o criador que busca touros que possam 
garantir bom desempenho no rebanho.

o 11º Nelorão matrizes, dos mesmos 
promotores, será realizado no mesmo dia, 
com oferta de 13 matrizes selecionadas. 
o evento contará com a participação de 
convidados como Eximporã agropecuária, 
Humberto martins olegário e José augus-
to Zangerolami, que ofertarão matrizes 
selecionadas, todas de pura origem e alto 
padrão da raça nelore.  

sempre a frente com inovações tecno-

lógicas, através de um sistema chamado 
mídia cast, a Correa da Costa transmite 
todos os seus leilões para rede mundial de 
computadores, uma facilidade para quem 
tem acesso a web.

Foto: Divulgação

Nelore pintado de vermelho é uma das opções

Os tradicionais Nelorão 
do MS e Nelorão 
Matrizes acontecem no 
próximo dia 26, sábado, 
às 12h, na Estância 
Orsi. O comprador pode 
parcelar em 14 vezes 
(2+2+10).

o catálogo do leilão ficará on demand,  
(na demanda) e pode ser visto a qualquer 
momento pelos pecuaristas internautas. 
mais informações pelo site www.correada-
costa.com.br ou pelo telefone: 3325-7777.
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obra do parQuE dE ExposiçõEs dE 
inoCênCia ComEça nEstE sEmEstrE

Está em fase de elaboração o 
projeto arquitetônico para 
construção do parque de 
exposições do município 
de inocência. a área já foi 

definida e agora o sindicato rural está 
em busca de apoio que possa auxiliar na 
construção da obra. o senador delcídio 
do amaral é um dos parlamentares que já 
sinalizou apoio ao empreendimento.

segundo o presidente do sindicato 
rural, Huguimar Junqueira de Paula, o 
projeto está sendo elaborado de forma 
que todos os espaços do parque sejam 
bem aproveitados. a idéia é oportunizar 
aos produtores do município um local 
com área para leilões, exposições de 
gado, rodeios e demais eventos festivos 
inseridos no calendário da cidade.

a pedra fundamental da obra foi cra-
vada no terreno no mês de julho deste ano 
e a construção deve começar neste mês 
de setembro, com previsão de término 
em, no máximo dois anos. “a cidade 
tem 50 anos e agora estamos reunindo 
apoio para que tenhamos um parque de 
exposições moderno e, acima de tudo, 

que realmente satisfaça a necessidade 
dos nossos produtores”, diz o prefeito 
de inocência antônio Ângelo Garcia 
dos santos.

a economia de inocência é voltada 
praticamente para o agronegócio, com 
destaque para a pecuária. Com a constru-
ção do parque de exposições, o prefeito 
acredita que vai ser um incentivo para o 
melhoramento genético do rebanho local 
e também possibilidades de desenvolvi-
mento para a agricultura, principalmente 
pequenos e médios produtores. Existe 
uma luta da prefeitura perante o Governo 
federal para que seja construído também 
o parque do produtor.

Uma das obras que já valorizam a 
região onde será construído o parque de 
exposições foi anunciada pelo secretário 
estadual de obras, Edson Girotto. trata-
se da duplicação da rodovia 112, num 
trecho de seis quilômetros até o trevo 
que dá acesso a cidade. “a obra do parque 
fica há dois quilômetros, portanto ele terá 
acesso com via duplicada”, comemora 
Huguimar Junqueira.

PERFIL – inocência fica a 455 km 

de Campo Grande e a aproximadamente 
150 km do estado de são Paulo. É comum 
na cidade propriedade pertencerem a 
produtores do estado vizinho e também 
a venda de gado gordo para lá.

segundo o presidente do sindicato 
rural, Huguimar Junqueira, aproximada-
mente 20% das propriedades de inocên-
cia pertencem a empresários que residem 
em são Paulo. Com a inauguração do 
parque de exposições ele acredita que o 
mesmo será uma vitrine para atrair mais 
compradores de gado, não só para corte 
, mas também o de elite.

Questionado se a cidade não é de-
pendente da economia do Estado de 
são Paulo, Huguimar defende que não, 
embora seja um excelente cliente pecuá-
rio. “temos uma produção bem vendida. 
inclusive os invernistas (comprador do 
estado vizinho) ajudam bastante o cria-
dor da nossa cidade.

os produtores que não querem vender 
gado para são Paulo têm como opção 
comercializá-los para um frigorífico lo-
calizado em aparecida do taboado (150 
km), ou outros dois estados vizinhos: 
Goiás e minas Gerais.

Expectativa é que o local se transforme em 
uma vitrine para comercialização de produtos 
agropecuários e também como ponto para 
promoção de cursos de capacitação

o sindicato rural de antônio João 
está com os preparativos finais da 
agenda para a 14ª Feira agroindus-

trial e 8ª Festa do tomate, que acontecem 
no Parque de Exposições da cidade, entre 
os dias 9 e 12 de outubro.

 a presidente do sindicato rural, otília 
boeira (foto), destaca que antônio João é 
um dos maiores produtores de tomate do 
Estado e a festa serve para atrair novos 

antônio João prEpara fEira aGroindustrial

compradores, bem como uma oportuni-
dade dos agricultores conhecerem novas 
tecnologias para a cultura. “Quem for a 
nossa festa vai poder adquirir e conhecer 
variedades de tomate in natura, doces, 
variedades de molho como o tipo catchup 
e com especiarias e outras opções que só 
vendo para crer como o tomate pode ser 
versátil na culinária”, diz.

 o município de antônio João possui 

economia voltada basicamente para a 
pecuária e plantio de tomates, sendo que 
no ramo da agricultura são os pequenos 
produtores os responsáveis pelo sucesso 
da produção. inclusive, existe uma parce-
ria entre o sindicato rural e o senar-ms, 
para oferecer cursos de capacitação sobre 
a produção de tomates.

 Quanto à feira agroindustrial, otília 
boeira ressalta que o Parque de Exposições 
antônio remo Penzo vai abrigar parque de 
diversões e leilões. Uma das novidades é o 
brechó, onde as pessoas poderão leiloar obje-
tos que não querem mais como, por exemplo, 
roupas, obras de artes, móveis. a metade da 
renda é para o vendedor e a outra metade 
será revertida para o sindicato rural.

 Diretoria do sindicato: Alaor Santos Júnior, Huguimar Junqueira e Geovano Feliciano Prado

Paralelamente a feira, que traz leilões e opções 
de entretenimento, acontece a oitava edição da 
Festa do Tomate

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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rosEnbusCh do brasil aprEsEnta modElo
dE rastrEabilidadE para rEbanho dE ms   

o Governo do Estado de mato 
Grosso do sul, por meio 
da Câmara setorial de 
bovinos de Corte, esta 
realizando estudos a fim de 

elaborar um moderno e eficiente sistema de 
rastreabilidade para o rebanho estadual. 
Para isto está analisando diversas tecnolo-
gias propostas por empresas especializadas 
do ramo.

No dia 1º de setembro, o Laboratório 
rosenbusch do brasil promoveu um dia de 
campo a para demonstrar aos integrantes da 
câmara setorial a praticidade, aplicabilidade 
e segurança do sistema de rastreabilidade 
da rosenbusch. sistema este que abrange 
desde a identificação eletrônica individual 
realizada com “microchips”, leitores, sof-
tware e banco de dados com um moderno 
sistema de segurança que impede a ação 
de “hackers”. (semelhante ao utilizado pelo 
sistema bancário). tudo isto visando dar ao 
pecuarista maior facilidade de trabalho e 
de dar ao governo, por meio de seu órgão 
de sanidade maior agilidade e segurança 
na transmissão das informações vindas 
do campo.  

o gerente da rosenbusch do brasil, 
rogério beretta, explica que o sistema de 
rastreabilidade do laboratório apresenta 
inúmeros fatores que o tornam extrema-
mente prático e seguro, com ferramentas de 
controle registradas a cada etapa do siste-
ma, garantindo assim que o sistema possa 

Laboratório promoveu dia de campo para 
demonstrar praticidade, aplicabilidade e 
segurança do seu sistema de rastreabilidade

ser auditado a qualquer momento. “todo 
sistema de rastreabiilidade precisa ser em 
primeiro lugar, “auditável”, salienta.  

o primeiro diferencial do sistema 
rosenbusch é quanto ao equipamento de 
identificação utilizado que é um transpon-
der de 12 mm e que em bovinos, deve ser 
aplicado na orelha do animal, em local que 
impeça a sua retirada proposital e sua even-
tual perda, tornando assim a identificação 
definitiva. o índice de perda é zero, já que 
não existe risco de quebra, adulterações e 
migrações dentro do corpo do animal. “o 
transponder vem dentro de agulhas indi-
viduais e com garantia de vida útil de até 
99 anos. os brincos utilizados no mercado 
têm garantia de apenas 8 anos, enquanto 
algumas categorias de bovinos podem viver 
mais de 10 anos.  

outra vantagem do sistema de identifi-
cação da rosenbusch é que o transponder 
pode ser utilizado em qualquer espécie ani-
mal. assim o órgão de defesa sanitária pode 
utilizar o mesmo sistema para qualquer 
espécie de interesse econômico (cachorro, 
boi, cavalo, suínos, peixe, avestruz, etc) e 
também pode utilizá-lo para as espécies de 
animais selvagens. Este sistema já é utilizado 
por zoológicos do mundo inteiro para evitar 
contrabando de animais silvestres.

outro diferencial apresentado em re-
lação aos demais produtos é que os trans-
ponders podem ser aplicados em animais 
recém-nascidos, sem qualquer dano ao 

animal conforme demonstrado no dia de 
campo durante a aplicação feita a um be-
zerro de apenas 30 dias de idade.

durante o dia de campo, que aconteceu 
na Fazenda Paulista, em Campo Grande, 
rogério beretta apresentou na prática 
como funciona o método rosenbusch 
de identificação eletrônica, permitindo 
aos participantes realizarem a  aplicação 
e leitura do transponder, com posterior 
transmissão dos dados ao “software” de 
registro de manejos. 

Foi demonstrada também a proposta do 
laboratório para rastreabilidade do rebanho 
bovino do Estado, exemplificando o fun-

cionamento em relação  a transmissão de 
dados e seu sistema de segurança, quando 
da emissão de Gta e Notas fiscais através 
de dados registrados em banco de dados 
central.

o diretor-secretário da Famasul, dácio 
Queiroz, destaca que o transponder (chip) 
desenvolvido pela empresa,   transmite 
informações precisas para notebooks ou 
celulares por ondas parecidas com as de 
rádio. “a alternativa apresentada é muito 
eficaz porque foi elaborada por produto-
res rurais e médicos veterinários, pessoas 
que entendem do processo de manejo da 
atividade”, finaliza.

Gerente do Laboratório Rosenbusch do Brasil, Rogério Beretta

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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sEtE EstrElas EmbriõEs rEnova timE
dE doadoras para a ExpoinEl 2009

Uberaba será palco de mais 
uma Expoinel (maior en-
contro da raça nelore), e a 
empresa se prepara para a 
realizar de mais um shop-

ping sete Estrelas.
Com um time renovado de matrizes 

descendentes das mais consagradas famílias 
do Nelore, a sete Estrelas organiza mais um 
grande evento em sua Filial durante a 38ª 
Expoinel. Fazendo parte da agenda oficial 
da exposição, o shopping sete Estrelas 
oferecerá uma gama de prenhezes sexadas, 

sendo elas, o resultado comprovado de um 
trabalho criterioso de seleção e de acasala-
mentos supervisionados, e ainda, um jovem 
time de bezerras e bezerros com potencial 
de pista, para fazerem parte dos mais seletos 
plantéis Elite do brasil.

o diretor de mercado da sete Estrelas 
Embriões, adriano rúbio, explica que 
o shopping sete Estrelas em Uberaba, 
durante a Expoinel, será o décimo evento 
do ano, onde desde janeiro a empresa vem 
promovendo o empreendimento por vários 
estados brasileiros.

aproximadamente 36 doadoras serão 
expostas, e um diversificado time de pro-
dutos da mais alta qualidade genética será 
ofertado neste, que é um dos mais esperados 
eventos da Expoinel 2009. o shopping sete 
Estrelas em Uberaba será uma prévia do que 
a empresa está preparando para a Expoinel 
ms in door, que acontecerá em novembro, 
em Campo Grande. 

Um dia especial na Chácara está sendo 
preparado pela sete Estrelas, afim de rea-

lizar a apresentação das matrizes especial-
mente selecionadas para a Expoinel. Novas 
descendentes de riyaza, Cancha e musa 
farão parte deste show room do Nelore, 
que contará ainda, com a participação de 
matrizes que foram adquiridas pela sete 
Estrelas, nos mais importantes leilões deste 
ano. o evento será no dia 19 de setembro, a 
partir das 11h, na Chácara sete Estrelas. 

o shopping sete Estrelas, em mais um 
ano de realização, oferecerá aos pecuaristas 
uma grande oportunidade de fecharem 
ótimos negócios. Um lugar onde será pos-
sível encontrar uma seleção calcada em 
anos de aprimoramento, animais da mais 
alta qualidade, facilidade de investimen-
tos, garantias únicas no mercado, e um 
ambiente agradável para uma reunião de 
selecionadores que estiverem em busca de 
momentos lucrativos. 

o shopping sete Estrelas acontecerá 
entre os dias 17 e 27 de setembro, das 
07h às 22h, na Filial da sete Estrelas, em 
Uberaba. 

Aproximadamente 36 
doadoras serão expostas 
no Shopping Sete 
Estrelas, em Uberaba

 Adriano Rúbio

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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Corumbá promovE fEira aGropECuária 
do pantanal EntrE os dias 16 E 20

Entre os dias 16 e 20 de setembro, 
o município de Corumbá, que 
faz aniversário no dia 21, sedia 
a edição 2009 da Feira agro-
pecuária do Pantanal (Feapan), 

no Parque de Exposições belmiro maciel 
de barros.

a feira é promovida pelo sindicato rural 
de Corumbá e a prefeitura e faz parte das 
comemorações dos 229 anos de Corumbá. 
a programação do evento inclui leilões; 
rodeios; concursos de cavalo pantaneiro; 
exposições, julgamento de animais, pales-
tras e shows.

Corumbá tem um dos maiores rebanhos 
do Estado e por conta disto a Feapan atrai 
interessados de todas as regiões, inclusive 

criadores do mato Grosso. Com presença 
já confirmada, um grupo de criadores de 
cavalo pantaneiro é esperado para parti-
cipar do evento, com previsão de chegada 
no dia 16.

o presidente do sindicato rural, Pedro 
Luiz Lacerda de souza, explica que os 
criadores do cavalo pantaneiro vão fazer o 
trajeto de lancha, trazendo animais e trata-
dores nas barcaças. “a região de Poconé é a 
maior criadora da raça. Lá tem excelência 
destes animais e nós estamos muito satis-
feitos com esta segunda participação destes 
criadores na nossa feira”, diz.

Por enquanto estão confirmados quatro 
leilões, sendo o primeiro de reprodutores 
nelore, no dia 16; no dia 17 tem certame de 
gado de corte e no dia 19 acontece leilão de 
ovinos e outro de cavalos.

DIFICULDADES- Pedro Luiz Lacerda 
de souza destaca que para ser um produtor 
em Corumbá é preciso muita audácia, uma 
vez que a região pantaneira é definida por 
ele como “esquecida”. “Produzimos numa 

região sem estradas, sem energia e sem 
comunicação”, frisa.

Pedro Luiz afirma que Corumbá reco-
lher a maior fatia do Fundo de desenvolvi-
mento do sistema rodoviário do Estado de 

Evento está inserido 
no calendário de 
festividades do 
aniversário da cidade

aGênCia da iaGro E aGEnfa dEvEm voltar para o parQuE Em outubro

o Parque de Exposições Laucídio 
Coelho deve voltar a abrigar, a 
partir do mês de outubro, a agência 

regional e escritório de Campo Grande da 
iagro. outra novidade é a volta da agência 
Fazendária para o local, no mesmo mês.

segundo o diretor do parque, audenir P. 
ortelhado, já aconteceram duas reuniões entre a 

diretoria da associação dos Criadores de mato 
Grosso do sul (acrissul) e representantes da 
iagro e agenfa. as duas entidades vão voltar 
para as mesmas instalações que ocupavam an-
tes, dentro do parque. além disso, está prevista 
também a vinda de um posto do banco do brasil, 
onde os clientes poderão recolher o pagamento 
de guias como a de trânsito animal Gta.

o Parque de Exposições Laucídio Coe-
lho também passa por algumas melhorias 
estruturais, que já serão conhecidas pelo 
público em geral durante o 7º Encontro 
estadual de Laço Comprido, 4º Leilão quarto 
de milha e 4ª Galeria de Garanhões, que 
acontece entre os dias 17 e 20 de setembro, 
com organização da associação dos Cria-
dores Quarto de milha (aCQm).

Uma das melhorias é o completo recape-
amento asfáltico das vias dentro do parque. 
as obras começaram no dia 3 de setembro. 

o engenheiro civil responsável, Carlos 
augusto, explica que são 20 mil metros 
aproximadamente de cobertura.

audenir ortelhado lembra ainda que 
para a 1ª Expoms, que acontece entre os dias 
2 e 12 de outubro, o Parque de Exposições já 
passa por limpeza de mangueiro e pavilhões. 
“as empresas dos vários segmentos que 
vão participar do evento do agronegócio 
sul-mato-grossense vão encontrar toda 
comodidade.

Foto: Reprodução

Parque de exposições também passa por reformas para 
receber importantes eventos neste semestre

ms ( Fundersul), mas em contra-partida não 
tem estradas. “Gostaríamos de ter estradas 
como em miranda e aquidauana, que são 
cidades que estão no Pantanal como nós e 
tem estrutura viária”, pede.

Corumbá vai comemorar aniversário no dia 21 de setembro
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lEiloGrandE promovE 
2º lEilão paQuEtá 
no dia 21 dE sEtEmbro
a LeiloGrande, empresa com 

mais de três mil clientes, 
promove no dia 21 de se-
tembro, às 19h, no tatersal 
da acrissul, o 2º Leilão agro-

pecuária Paquetá. o evento vai ofertar 80 
reprodutores nelore com Certificado Espe-
cial de identificação e Produção (CEiP), o 
que significa garantia de genética avançada 
ao comprador.

No certame serão ofertados 40 touros 
da Fazenda Paquetá e os convidados Nelore 
Produção e Conexão delta G Norte ofertam 
mais 20 exemplares cada um. além disso, 
o remate vai disponibilizar 100 fêmeas 
nelore.

murilo borges, que junto com Júnior 
Nogueira, comanda a LeiloGrande destaca 
que o 2º Leilão agropecuária Paquetá sig-

nifica excelente oportunidade de negócios 
para quem pretende trazer para seu plantel 
animais com rusticidade genética, provas 
sanitárias, reprodutivas e funcionais.

“a LeiloGrande sempre trabalhou pau-
tada na venda de animais com boa proce-
dência e segurança e isto gera confiança 
tanto para quem vende quanto para quem 
compra”, explica murilo borges.

TERÇA DE QUALIDADE– murilo 
borges ainda destaca a LeiloGrande faz 
leilões todas às terças-feiras, a partir das 
20h, no tatersal de Elite da acrissul. os 
lances têm transmissão ao vivo pelo site: 
www.leilogrande.com.br. os lances podem 
ser feitos pelo telefone: 3342-9077.

outras informações sobre o Leilão Pa-
quetá ou demais remates da LeiloGrande: 
3384-9077.

Fêmeas nelore do Projeto New Gen

Reprodutores  têm  seleção genética muito forte

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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raça Gir aponta bom CrEsCimEnto dE 
nEGóCios na pECuária lEitEira naCional 

Nos últimos dois anos a 
pecuária leiteira vem cres-
cendo consideravelmente 
no brasil. a previsão é 
que até 2020, a média de 

crescimento do setor será de 4,9% ao ano. 
Numa visão menos otimista, o ritmo será 
de 2,2% por ano. os dados fazem parte do 
livro Cenários para o Leite no brasil em 
2020. a publicação foi encomendada por 
meio de parceria entre sebrae Nacional, 
oCb - organização das Cooperativas bra-

sileiras, CbCL - Confederação brasileira de 
Cooperativas de Laticínios, e da secretaria 
da agricultura Familiar do mda - mi-
nistério do desenvolvimento agrário. só 
nos últimos dez anos, a produção de leite 
cresceu 33%.

segundo dados divulgados pela asbia 
(associação brasileira de inseminação 
artificial) através de relatório referente 
ao ano de 2008, apresentado em março 
deste ano, a raça Gir Leiteiro desponta na 
comercialização de sêmen.

Em 2008, foram negociadas 805.152 
doses de sêmen, representando um cres-
cimento de 20,59% em relação ao ano de 
2007.  Entre as raças de leite foi a que teve 
o maior desenvolvimento verificado.

Nesse mesmo relatório, também pode 
ser observada, a continuidade na liderança 
do Gir Leiteiro referente ao crescimento 
da venda de sêmen entre as raças leiteiras 
nacionais e o segundo lugar no total geral 
comercializado no brasil.

“Esse resultado é fruto de um apurado 
trabalho de seleção, da eficiência produtiva 
e reprodutiva da raça, além do interesse da 
indústria por um leite com percentual maior 
de sólidos, que é obtido com o Gir Leiteiro”, 
afirma o presidente silvio Queiroz Pinheiro, 
da associação brasileira dos Criadores de 
Gir Leiteiro, abCGiL.

o trabalho de seleção apontado pelo 
presidente da entidade faz referência ao 
Programa Nacional de melhoramento 
do Gir Leiteiro (PNGmL), considerado 
um dos grandes impulsionadores desta 
realidade. o PNGmL é conduzido desde 
1985 pela abCGiL e a Embrapa Gado de 
Leite e disponibiliza ao mercado, a cada 
ano, touros provados e em avaliação pelo 
teste de Progênie, elevando a qualidade 
genética da raça.

segundo a abCGiL, o mercado está 
bastante aquecido e é prevista a continuação 
desse crescimento para a raça Gir Leiteiro 
no ano de 2009.

Com bases sólidas no Estado, a raça 
vive grande crescimento principalmente 
pelo fato de tradicionais selecionadores 
da raça nelore estar “entrando” no Gir por 
oportunidade econômica.

denilson Lima de souza é criador de 
Gir há cinco anos, na propriedade rural 
Gir Pantanal – Fazenda Cachoeirinha, em 
terenos. Ele aponta a rusticidade, exce-
lente adaptação ao clima e resistência aos 
parasitas como grande diferencial da raça 
que, claro, possui grande aptidão leiteira. 
“Esta raça produz muito leite em regime 
simples de pasto, o que representa redução 
de custos”, frisa.

o criador tem planos de fazer um bom 
plantel de Gir de olho num mercado que 
ele define como promissor, uma vez que a 
raça tem valorizado muito nas exposições 
nacionais. “Estou fazendo FiV com material 
genético da minha principal matriz que 
adquiri em Uberaba (minas Gerais). o 
mercado ainda é carente de animais puros 
Gir, em especial para quem quer fazer o 
cruzamento com o holandês para obter o 
girolando”, diz.

Em Mato Grosso do Sul selecionadores de outras 
raças, assim como em todo o Brasil, estão pegando 
carona no desenvolvimento do Gir. Tradicionais 
criadores e produtores de genética Gir Leiteiro 
vêem com reserva essa migração

Foto: Divulgação

Gir tem sido bastante valorizado nas exposições nacionais; na foto Fabel, de propriedade de Denilson Lima
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primEiro lEilão QualidadE 3r 
alCinópolis vEndEu r$ 1 mi

sEdEsC promovE a 1ª fEira dE orGâniCos na Capital

apesar da pressão negativa do 
mercado, o arremate teve 
média de r$ 686,00 nos be-
zerros e r$ 513,00 nas bezer-
ras. destaque também para o 

número de pessoas que compareceram ao 
recinto, aproximadamente 2 mil pessoas.

“sentimos a recessão do mercado nos 
preços, só não foi melhor por esta razão” 
afirmou rogério rosalin gerente da 3r. 
dos 70 lotes a venda somente 12 não foram 
comercializados.

o leilão contou com participação de 
pecuaristas importantes do estado; entre 
os quais Eduardo morais da agropecuária 
Lobo e rodolfo Holosbach. o evento acon-
teceu na sexta feira, dia 11 de setembro na 
Chácara 3r em alcinópolis.

acontece a partir do dia 23 de setem-
bro a primeira Feira de orgânicos 
em Campo Grande. a iniciativa que 

é da secretaria municipal de desenvolvi-
mento Econômico, de Ciência e tecnologia 
e do agronegócio (sedesc), em parceria 
com o ministério de agricultura, Pecuária 
e abastecimento (maPa), pretende pro-
mover o consumo de orgânicos e oferecer 
um preço compatível do produto com o 
mercado. ao todo serão 25 barracas com 
os mais diversos tipos de hortaliças para 
serem comercializados.

a feira vai acontece todas as quartas-

feiras, das 7h às 11h da manhã, na Praça do 
rádio Clube, região central de Campo Gran-
de. Esta vem para atender a necessidade do 
escoamento da produção e o incentivo do  
consumo  de orgânicos, já que  são produtos 
mais  sem agrotóxico, embora  tenham um 
preço mais alto no mercado. 

Para o produtor de orgânico, Luiz Car-
los martins, que irá participar da primeira 
feira de orgânico em Campo Grande, a 
iniciativa de criar um espaço voltado para 
a comercialização de produtos “saudáveis” 
vai contribuir para complementar a renda 
familiar, já que para produzir os orgânicos 

a mão de obra é mais barata e não há uso 
de produtos químicos, que geralmente pos-
suem preços elevados. “Essa feira vai nos 
dá uma ajuda financeira e também vai ser 
importante para a saúde da população, já 
que os alimentos não têm nada de produtos 
químicos, todos os produtores estão muito 
animados”, explica. 

Para a estudante do último ano de nu-
trição, anaíza romero, as vantagens dos 
alimentos orgânicos é que não possuem 
agrotóxico. a estudante ainda ressalta que 
não há diferença no sabor e valor nutritivo 
dos produtos seja ele orgânico ou não. “os 
alimentos orgânicos em relação aos não 
orgânicos, não diferem em valor nutritivo e 
nem em caracterizas organolépticas (sabor, 
odor, textura e cor.) porém, pode haver 

possível ingestão de resíduos agrotóxicos 
por parte dos alimentos inorgânicos o 
que pode contribuir para o surgimento de 
câncer”, afirma.

BOLA DA VEZ- o produto orgânico 
é um alimento sadio, limpo, cultivado sem 
agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. 
Eles provêm de sistemas agrícolas baseados 
em processos naturais, que não agridem a 
natureza e mantêm a vida do solo intacta.

as técnicas usadas para se obter o pro-
duto orgânico incluem emprego de compos-
tagem, adubação verde, manejo orgânico 
do solo e da diversidade de culturas, que 
garantem a mais alta qualidade biológica 
dos alimentos, além de possuir caracterís-
ticas fundamentais como responsabilidade 
social e ambiental.

Evento pretende escoar produção e trazer hábito 
para consumo de orgânicos

Foto: Divulgação

Tico Leiloeiro e Rubinho Recinto lotado, quase duas mil pessoas

Rubinho, Alvarindo, Ailton e senhoras Marcos Chesi, Dr Alexandre, Rubinho e o ex-prefeito Ildomar Carneiro
Juninho (da Tortuga de Alcinópolis), Rubinho, Rogério  e Luiz (da Tortuga 
de Camapuã)
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a municipalização do imposto ter-
ritorial rural (itr), foi alvo de 
discussões no no dia 3 de setembro, 

no auditório da Famasul, onde prefeitos, 
representantes do CrC (Conselho regional 
de Contabilidade), CNm (Confederação 
Nacional de municípios), assomasul (asso-
ciação dos municípios de ms) e produtores 
rurais, trataram da implantação, municipa-
lização, impactos e efeitos tributários nos 
municípios.

Com a municipalização do imposto 
visando à implantação integral, ou seja, o 
direito de os municípios receberem 100% 
do tributo, que antes rendia apenas 50%, já 
que esse valor era dividido com a União, os 
dirigentes políticos de e entidades querem 
evitar demandas judiciais na arrecadação 
do tributo que passa a ser 100% das pre-
feituras que aderiram ao sistema junto 

a receita Federal do brasil. No Estado, 
apenas cinco municípios (Fátima do sul, 
Japorã, Jaraguari, Ladário e deodápolis) 
ainda não aderiram. 

o repasse total dos valores do itr às 
prefeituras é uma das principais conquistas 
dos movimentos municipalistas promovi-
dos pela CNm (Confederação Nacional dos 
municípios). de acordo com o presidente 
da associação dos municípios de ms (as-
somasul), Humberto Pereira, mato Grosso 
do sul é um dos Estados brasileiros com 
maior percentual de adesão dos municípios 
ao itr integral, já que, obrigatoriamente, 
cada prefeitura tem de aderir ao sistema 
para poder receber recursos. “os muni-
cípios querem uma padronização de um 
critério, e que esse critério seja obedecido 
por ambas as partes tanto pela prefeitura 
quanto pelos produtores, e que isso possa 

servir de base para que eles façam a suas 
declarações”, explica.

segundo o presidente do CrC (Con-
selho regional de Contabilidade) , alcir 
moreira Fernandes, “ o conselho tem 
missão de trazer conhecimento aos pro-
fissionais da área contábeis, para que eles 
estejam atualizados em relação a alterações 
das legislações  principalmente dessa, da 
municipalização do itr, para que possa 
orientar de maneira correta os produtores 
rurais, para que tanto ao produtor quanto 
aos municípios fiquem alinhados com re-
lação a legislação  e nenhum deles levem 
prejuízos”, afirma.

Para o produtor rural de ribas do rio 
Pardo, Luiz antônio ribeiro, a municipa-
lização do itr vai contribuir para que haja 
um vínculo maior entre o produtor rural e 
a zona urbana. “Na verdade todo o imposto 

que antes era dividido entre o município 
e a União, agora vai retornar tudo para o 
município, sendo que o prefeito vai poder 
conhecer mais a realidade do campo, traba-
lhar por mais obras e beneficiar o produtor 
rural”, acredita.

ADESÃO - Para fazer a adesão é neces-
sário que o prefeito adquira o Certificado 
digital em seu nome e CPF e não o CNPJ 
da prefeitura. a compra do certificado pode 
ser feita nos Correios, banco do brasil, CEF, 
Certicon, Certisign, serasa e serpro.depois 
de firmado o convênio, cabe ao município a 
atualização dos dados para definir o Valor 
da terra Nua, principal elemento para se 
realizar o cálculo do itr e o atendimento a 
eventuais dúvidas por parte dos contribuin-
tes. Por conta disso, as prefeituras também 
são obrigadas a capacitar suas secretarias 
para as demandas do itr.

dEsEnvolvimEnto limpo na suinoCultura 
proporCiona bons rEndimEntos Em ms

os suinocultores de mato 
Grosso do sul que ade-
riram ao mecanismo de 
desenvolvimento Limpo 
na suinocultura (mdL), 

por meio da produção e queima de gás 
metano gerado com os dejetos dos suínos 
estão comemorando mais um ano de vendas 
de créditos de carbono para empresas de 
capital estrangeiro.

o presidente da asUmas - associação 
sul-matogrossense de suinocultores, arão 
antonio moraes, explica que ao menos três 
empresas internacionais estão comprando 
crédito de carbono dos suinocultores, por 
meio de parceria para a montagem dos 
biodigestores. Um exemplo foi a ageCert 
que teve contrato com a Cooperativa agrí-
cola dos suinocultores de são Gabriel do 
oeste. a empresa financiou a aquisição dos 
biodigestores em dez anos, que deve ser 
pago em seis, uma vez que a produção do 
gás metano está acima do esperado.

 arão explica que a suinocultura cresceu 

consideravelmente nos últimos anos e com 
ela a preocupação em dar destino aos deje-
tos também passou a ser uma necessidade, 
uma vez que as cobranças em relação ao 
desenvolvimento sustentável também se 
fazem necessário.

 Com os biodigestores a carga orgânica 
proveniente dos dejetos e sobras de rações 
da alimentação  dos suínos em confina-
mento acaba se decompondo e gerando o 
gás metano, que é tido como um dos vilões 
responsáveis pelo efeito estufa.

Por meio do Protocolo de Quioto, foi 
possível permitir que os países desenvolvi-
dos compensassem suas emissões de gases 
causadores do efeito estufa, com um projeto 
de energia limpa instalado em países em 
desenvolvimento como o brasil.

Com o gerenciamento dos resíduos sóli-
dos, os suinocultores resolvem o problema 
dos dejetos, promovem uma suinocultura 
sustentável e ainda vendem a queima do 
gás metano, que se transforma em crédito 
de carbono.

os associados da Cooasgo receberam 
no dia 31 de julho passado os créditos de 
carbono, desde que assinaram o contrato 
com a empresa internacional. arão explica 
que a cada 17 metros cúbicos de gás me-
tano é gerado um crédito de carbono, que 
custa 16 euros no mercado externo. “É um 
excelente negócio. Quem tem uma média 
de 27 mil animais consegue produzir por 
dia aproximadamente 320 metros cúbicos 
de gás metano”.

COMO FUNCIONA – É implantado 

um sistema de gerenciamento de dejetos 
para que o destino final dos mesmos este-
ja em acordo com legislações ambientais 
locais e com o Protocolo de Quioto. Para 
isso, devem ser recolhidos os dejetos dos 
suínos em sistemas fechados, armazená-
los em biodigestores anaeróbicos, instalar 
tubulações para envio do gás metano a um 
sistema de queima. tendo como resultado 
a eliminação para a atmosfera do gás car-
bônico e vapor d água. Com este sistema o 
gás metano é destruído.

Suinocultura cresceu bastante nos últimos 
anos. Uma das soluções para os dejetos são os 
biodigestores para a produção do gás metano, que 
pode gerar créditos de carbono

Foto: Divulgação

muniCipalização do itr da dirEito a CidadE dE rECEbEr 100% do tributo

Com os biodigestores a carga orgânica acaba se decompondo e gerando gás metano
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Candidata da oposição lEva ElEição da
dirEtoria do Crmv para sEGundo turno

vivEiro dE JatEí visa rECupErar marGEns dE
rios Com mudas nativas da mata atlântiCa

a candidata à presidência do 
Conselho regional de me-
dicina Veterinária de mato 
Grosso do sul, sibele Cação, 
da chapa 1, conseguiu levar a 

eleição do CrVm/ms para segundo turno 
ao conseguir 719 votos, ficando com 31 vo-
tos a menos que o candidato osmar bastos, 
atual presidente e candidato a reeleição.

de acordo com a candidata, as propostas 
apresentadas na primeira etapa da eleição 
permanecem, das quais destaca o compro-
misso de realizar uma gestão democrática, 
participativa e moderna. “Nós vamos falar 
com as comissões permanentes de trabalho, 
com as comissões municipais de represen-
tação e é dessa forma que iremos interagir 
com todos os profissionais”, explica. 

segundo sibele Cação, sua chapa pre-
tende promover cursos de especialização, 
atualização, treinamento e reciclagem na 
Capital e no interior, que possam preparar 

o viveiro de mudas de Jateí, municí-
pio localizado a 260 quilômetros 
de Campo Grande, tem uma área 

de aproximadamente 30 hectares e produz 
mensalmente três mil mudas de árvores 
nativas da mata atlântica e ornamentais 
que geralmente são plantadas em canteiros 

melhor os profissionais, principalmente os 
recém formados, para enfrentar o mercado 
de trabalho.

outro fator importante apontado pela 
para exercer a administração do Conselho 
é a transparência, onde pretende mensal-
mente informar, por intermédio do site 
e do informativo, balancetes financeiros 
com receitas e despesas detalhadas, que 
segundo a médica veterinária não vem 
sendo feito nos últimos três anos pela atual 
administração. 

inovação tecnológica também está nos 
planos da candidata que pretende tornar 
mais dinâmica a página do CrmV/ms na 
internet, noticiando o que é realmente im-
portante para os profissionais da categoria. 
“Pretendemos ampliar os links do site com 
assuntos diversos de interesse de todos, 
inclusive da sociedade em geral. Vamos 
criar no site, o catálogo de serviços dos 
profissionais”, explica.

na área urbana de cidades. de acordo com 
o secretário municipal de meio ambiente 
de Jateí, Gerson Pereira dias, esse projeto 
já existe há oito anos e tem como objetivo 
recuperar margens de córrego e rios que 
sofrem com desmatamentos, além de criar 
parcerias com instituições que visam pre-
servar a natureza.

segundo o secretário, outro ponto que 
merece destaque neste projeto de produção 
de mudas, são as espécies que correm o risco 
de extinção. Por o município de Jateí estar 
localizado numa região com característica 
do bioma da mata atlântica, estando na 
bacia do rio Paraná, Gerson Pereira dias 
ressalta a importância de recuperar áreas 
degradas com espécies nativas. “Nós damos 
ênfase a espécies ameaçadas de extinção da 

informações da comissão eleitoral, 
afirma que dos 3.363 médicos veterinários 
e zootecnistas que participaram, somente 
1.994 votaram, sendo 959 pessoalmente e 
o restante pelos correios. acredita-se que 

nossa região e estamos resgatando árvores 
nativas para recuperar áreas perdidas”, 
afirma.

além de beneficiar a região do muni-
cípio de Jateí, o viveiro municipal já está 
ampliando o projeto de recuperar matas 
ciliares de córregos situados em área 
urbanas. Em Campo Grande o viveiro 
firmou parcerias com instituições de en-
sino que visam conscientizar a preservar 
matas nas proximidades dos leitos. “as 
espécies que estamos resgatando é de 
mata atlântica e Campo Grande como 
está na divisa, nós achamos por bem 
trazer algumas espécies nativas, já que 
é um projeto novo que o cursinho Nota 
10 está implantando na Capital”, explica 
Gerson Pereira dias.

muitos votos não foram contabilizados por 
irregularidade na postagem, já que os profis-
sionais que residem no interior só podem 
votar por intermédio dos correios.

todo o material  usado para a execução 
do voto é fornecido pela Comissão Eleitoral 
regional do CrmV/ms, sendo que todos 
os médicos veterinários e zootecnistas fili-
ados ao Conselho recebem em casa todo o 
conteúdo, por intermédio dos correios.

o profissional que reside na Capital pode 
votar pessoalmente no próprio Conselho 
e quem está no interior via correios. após 
decidir o voto, que é secreto, o mesmo deve 
ser colocado dentro do envelope pardo, 
sendo que deve ser lacrado sem nenhuma 
rasura ou marcação, já  que isso também 
pode invalidar o voto. Este envelope de 
cor parda tem quer ser anexado ao of ício 
de Encaminhamento com assinatura do 
profissional com firma reconhecida no 
cartório. Em seguida o of ício de Encamin-
hamento juntamente com o voto lacrado 
deve ser inserido dentro de um envelope 
branco, que também deve ser lacrado. Em 
seguida, postar ao Conselho de medicina 
Veterinária de ms, Caixa Postal nº 2151, 
somente para o destino da documentação. 
o CEP é 79.009-970.      

segundo o secretário de meio am-
biente, o Cursinho Nota 10 tem a intenção 
de montar um viveiro no município de 
Campo Grande para promover a preser-
vação das margens de córregos e difundir 
a educação ambiental na sociedade. de 
acordo com Gerson, esse é o primeiro 
projeto do viveiro de Jateí na Capital, já 
que a atenção para a produção de mudas 
deve ser voltada principalmente para a 
região de Jateí.

segundo o Gerson Pereira dias, o re-
florestamento feito com árvores nativas, 
principalmente em margens de rios e cór-
regos, é importante porque contribui para 
a alimentação dos animais e evita maiores 
problemas ambientais como assoreamento 
e degradação do solo. 

Candidata Sibele Cação

Sibele Cação pode tornar-se a primeira mulher 
a administrar o conselho. Médicos veterinários e 
zootecnistas voltam às urnas no dia 5 de outubro

O viveiro além de 
produzir espécies 
nativas, produz mudas 
ornamentais que são 
plantadas em canteiros 
de avenidas

Foto: Sandro Bortoloto / Agroimagebank
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olunac ocials

O bom filho a casa retorna!  Angela 
Regina Salles, que é a melhor pisteira do 
Brasil, também é excelente vendedora 
de nutrição animal. Por essa razão está 
de volta à Matsuda, mais precisamente 
à Ganadera que é representante da 
marca no Estado. 

Que a raça Gir está a todo vapor 
não é mais novidade. Novidade são 
os leilões que estão marcados para 
acontecer durante a Expo MS, que 
será realizada de 02 a 12 de outu-
bro. No dia 06; o Top Gir MS vai 
agitar o mercado do leite no Esta-
do. Hugo Belchior e Hugo Filho, da 
Fazenda Andorinha, irão colocar a 
venda uma genética de ponta e de 
alto respeito dentro da raça. Serão 
prenhezes e aspirações de animais 
que levam chancelas da Família 
Dengosa da F.Mutum; da Querência 
da Calciolândia e da própria Ando-
rinha.

York da Silva Correa é um dos con-
vidados especiais do Leilão Mata 
Velha que  Jonas Barcelos realiza 
dia 19 de setembro, durante a Ex-
poinel Nacional em Uberaba/MG. 
Primoroso na seleção, York vai le-

var Fairani YC (Big Ben x Fairani PB 
vaca Legat) que já fez importantes 
títulos como Campeã Baby Campo 

Grande 2009; 1º Prêmio Londrina 
2009; 1º Prêmio Expozebu 2009; 

Campeã Bezerra Fernandópolis 
2009; Campeã Bezerra Araçatuba 

2009; Campeã Bezerra Expoinel 
MG 2009; Campeã Novilha Menor 

Bauru/SP 2009, e é atual oitava 
colocada no ranking nacional 

Fêmea Jovem. 

Desde o mês de agosto voltamos a publicar a coluna 
Agroin semanalmente já que era uma cobrança dos lei-
tores domingueiros.  Estamos no Jornal de Domingo que 
comandado pelo jornalista Danilo Costa; a coluna traz in-
formações gerais do setor e o social. O JD é distribuído 
gratuitamente em pontos estratégicos da capital. O sema-
nário pode ser lido também pela internet, www.jornalde-
domingo.com.br.

Programado para acontecer dia 
05 de outubro, durante a Expo 
MS, o 1º Leilão Nelore Dibo. O 
remate trará 50 vacas paridas 
e prenhas, 30 touros a campo 
e oito animais PO e ainda uma 

prenhês da Maharasch com 
Bitelo da SS. A seleção dos 

animais tem a mão mágica de 
Gilberto Nascimento, braço 

direito do Nelore Dibo.

A Valfran e as Sementes Conquista, do meu amigo Glauber Brustolin acabam de fechar um acordo de 
representação comercial. Desde o início do mês, a Conquista é também representante da Valfran no 
MS. Impressiona saber que apenas 30% das fazendas no MS tem balanças e troncos de contenção.


