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 QuinzEna dE abril 2009

CirCulação 
Estadual

    

a agroin agronegócios deixa de 
ser uma coluna semanal e jornal mensal 
para uma circulação quinzenal. além 
disso, nos próximos dias estréia seu 
novo portal, com notícias, áudio e 
vídeo. Página 13.

a Expogrande 2009, que tem como 
foco divulgar a qualidade da pecuária 
sul-mato-grossense, traz uma vasta 
agenda para quem deseja conhecimen-
to, por meio de palestras; leilões, shows 
e oportunidades de negócios na cadeira 
geral do agrosetor. Empresas como 
real H e Sete Estrelas Embriões estão 
presentes com estandes na feira.

 na agenda de shows, o Grupo 
Canto da Terra aproveita o grande 
público para fazer gravação de dVd 
durante show dia 30 (entrada gratuita); 
dia 31 também dia de portões abertos 
com a dupla Victor e Vinícios. Quem 
gosta de Guilherme e Santiago já pode 
se programar para o dia 1º de abril; a 
dupla da terra maria Cecília e rodolfo 
faz apresentação em 2 de abril; João 
bosco e Vinícios , no dia 3; o fenômeno 
de vendagens Jorge e mateus se apre-
senta dia 4 e no dia 5 (domingo) é a vez 
de Sérgio reis. Páginas 8 e 10.

ExpograndE traz 
divErsidadE Em 
sua agEnda

agroin passa a 
tEr CirCulação 
quinzEnal

inCra muda foCo dE rEforma 
agrária por Causa da funai

Capital vai tEr EvEnto sobrE CadEia da CarnE

o processo de reforma agrária 
na região sul do Estado está 
parado. o motivo é que 
terras que teem interesse 
indígena não podem ser 

destinadas para estes fins e como 26 mu-
nicípios estão em processo de avaliação 
antropológica para demarcação de reservas, 
famílias que já poderiam estar produzindo 
ainda estão na espera por suas parcelas de 
terra.

o superintendente do instituto na-
cional de Colonização e reforma agrária 
(incra), Flodoaldo alencar, destaca que a 
inquietação que antes era dos proprietários 
de terras, que temiam perder suas famílias, 
agora chega também àqueles que querem 
se transformar em agricultores familiares.

Por conta da questão indígena no sul 
do Estado, o incra está acelerando o pro-
cesso de reforma agrária na região norte 
do Estado. 

a publicação das portarias da Funai 
sobre estudos antropológicos em 26 cidades 
do sul do Estado tem provocado calorosos 
debates, manifestações e discursos de au-
toridades e entidades sul-mato-grossenses 
pedindo respostas da Funai quanto a esta 
questão. depois que os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) definiram sobre 
a questão fundiária indígena da reserva 
raposa Serra do Sol/roraima, a Federação 

de agricultura de mS acredita que o Estado 
seja a “bola da vez” nesta questão nacional-
mente. lá, os produtores teem de deixar as 
terras . o STF definiu ainda 19 critérios para 
discussão dos processos demarcatórios em 
todo território nacional. aqui, a entidade 
já busca uma maneira para orientar juridi-
camente os produtores sobre a segurança 
privada de suas terras, no caso de invasões 
ou tentativas. Páginas 3 e 9

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Reprodução

Campo Grande vai sediar no mês de 
novembro deste ano um evento, 
previamente intitulado Festival 

Popular da Carne, que tem por objetivo 
mostrar toda cadeia produtiva da carne, 
bem como promovê-la comercialmente. 
o próximo passo, segundo o vereador 
campo-grandense mário César, que é um 
dos organizadores, é atrair para a Capital 
o Evento internacional da Carne, que neste 
ano acontece na argentina.

a carne bovina deve ser a principal 
entre as demais, principalmente porque 
mato Grosso do Sul produz com altíssima 
qualidade este produto que é muito bem 
aceito internacionalmente. avestruz, suíno, 
frango e ovinos também vão figurar com 
prestígio.

o Festival da Carne ainda não tem dias 
definidos para acontecer, mas sabe-se que é 
no mês de novembro. Provavelmente estará 
centralizado no Parque de Exposições lau-

cídio Coelho ou no Centro de Exposições 
albano Franco. Página 11

Dirigente do Instituto diz 
que questões indígenas 
no sul de MS estagnaram 
processo de assentamento 
das famílias

Superintendente mostra processo de aquisição de fazendo que foi paralizado devido publicações da Funai
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“ExistE mEsmo Essa CrisE?”

o quE EspErar dos 
suplEmEntos minErais ?

Já me fiz esta pergunta várias vezes e 
a outros também fiz e, não há uma con-
clusão satisfatória se realmente estamos 
em crise.

Primeiro de tudo é necessário entender 
a exegese da palavra para entendermos o 
que ela é ou significa.

É bem verdade que estamos em crise 
sim, e há muito tempo! isso se considerar-
mos uma série de aspectos sociais, como 
por exemplo, uma crise moral e ética. no 
sexualismo o que dizer dos pedófilos, na 
política o que dizer dos corruptos e da 
corrupção? 

na educação, habitação, segurança, 
religião, não há crise, diga?

E na econômica mundial, responda sim 
ou não?

nas rodas de conversas, na abordagem 
de um cliente, nos bate-papos informais só 
se fala em crise. o que então dizer dos jor-

nais, revistas, noticiosos de televisão, etc. 
Confesso que sinto enjôo em ouvir a 

mesma lengalenga fastidiosa por todos 
os cantos. inclusive virou justificativa e 
pretexto para a inadimplência e a recusa 
para fazer certos negócios (por exemplo, 
anunciar).

Continuo pensando se existe mesmo 
essa crise?

Quero suscitar aqui uma velha e antiga 
teoria, a da relatividade. 

Tudo é relativo e circunstancial, depende 
do ponto de vista e das circunstancias, certo? 
depende! do que?

de cada um, de como enxergamos e 
como agimos diante das dificuldades.

Penso que nossa crise não é uma qual-
quer.  É uma crise especial, moderna, ímpar. 
É a crise do século!

Valorizamos mais o negativo do que as 
possibilidades de mudar e criar. É a crise 

do medo, ou é medo da crise?
o medo é? o que é o medo? Senti-

mento de grande inquietação ante a noção 
de um perigo real ou imaginário, de uma 
ameaça.

lembro-me que quando criança (creio 
que todos já passaram por isso, pois todos já 
fomos crianças) tínhamos medo do escuro. 
Esse medo gerava inquietação pelo fato de 
não podermos simplesmente ver. 

numa alusão a infância, talvez pelo 
fato de não vermos o futuro tenhamos 
medo e, conseqüentemente acreditamos 
na crise. 

ainda não consigo saber se há ou não 
uma crise, mas que temos medo (imaginá-
rio) dela, isso temos.

Eder Campos é o jornalista 
responsável do 

Jornal Agroin Agronegócios

Eder Campos*

Sob condições tropicais, o gado bovino 
não consegue obter das forrageiras todos 
os nutrientes essenciais. Portanto, para 
que possam expressar o máximo do seu 
potencial produtivo, seja em carne ou em 
leite, precisam de um “reforço” através de 
suplementação mineral.

Pode-se pensar que esse conceito já está 
bastante difundido, mas a verdade é que 
em algumas importantes regiões pecuárias 
do país cerca de 50% dos animais ainda 
não são suplementados adequadamente. 
alguns ganham apenas sal branco, outros 
só recebem suplemento mineral na seca. 
uma parte, ainda, se vira só com o capim 
(quando tem). 

os prejuízos advindos de uma suple-
mentação mal feita, ou da ausência dela, 
são mensurados através da “quebra” de 

índices zootécnicos. o impacto negativo 
sobre a rentabilidade do sistema produtivo 
é significativo. 

momEnTo FaVoráVEl?
depois de aumentos médios de preço 

da ordem de 39%, no decorrer do primeiro 
semestre de 2008 (algumas marcas subiram 
mais de 100%), o mercado de suplementos 
minerais tem trabalhado com preços em 
queda. 

os preços estão em queda desde julho 
ou agosto de 2008. de lá para cá, a retração 
média foi de 9%. o preço de alguns produtos 
caiu 20%.

a questão é que, com base em 28 praças 
pesquisadas pela Scot Consultoria, do rio 
Grande do Sul a rondônia, de julho de 2008 
até agora, as cotações do boi gordo caíram, 
em média, 10%.  Portanto, dependendo da 
região e do suplemento utilizado pelo pe-
cuarista, a relação de troca para a compra 
do insumo pode não ter melhorado, mesmo 
com a queda dos preços. 

o que não se pode fazer é deixar de 
suplementar. o custo de produção, num 
primeiro momento, pode até cair, mas os 
resultados também cairão.

Por QuE Caíram oS PrEçoS?

o fosfato bicálcico é a principal 
manteria-prima dos suplementos 
minerais, o que faz com que exista 
certa correlação entre os mercados 
de suplementos minerais e fertilizan-
tes. Explica-se: 90% da produção do 
ácido fosfórico, matéria-prima utili-
zada na obtenção do fosfato bicálci-
co, é direcionado para a produção de 
fertilizantes à base de fósforo.

diante desse panorama, com 
a desaceleração do mercado de 
fertilizantes em meio ao cenário de 
diminuição dos preços das commo-
dities agrícolas e da falta de crédito, 
criou-se um efeito em escala. a 
procura pelo ácido fosfórico caiu, 
levando os preços junto. Houve repasse 
para o fosfato bicálcico e, como conseqü-
ência, os suplementos minerais ficaram 
mais baratos.

Vale destacar que grande parte do fosfato 
consumido no país é importada, ou seja, a 
produção nacional não atende a demanda 
interna. 

o brasil, como comprador, concorre 
nesse mercado com a China, índia e Estados 
unidos, principais importadores dessa ma-

téria-prima. a crise global esfriou também 
a demanda por fosfato nesses mercados, 
reduzindo o consumo em relação a 2008. 

o mercado do fosfato bicálcico está 
frouxo. Esse fato, aliado à desvalorização 
do boi gordo e à queda das vendas, tende a 
manter o preço dos suplementos minerais 
contidos. boa notícia para os pecuaristas.

Alex da Silva é analista de 
mercado da Scot Consultoria

Alex da Silva*
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uma terceirizada ela vai lá, faz o serviço do 
jeito dela, pega seu dinheiro e vai embora. 
o município não: vai estar compromissado 
com sua população até porque no caso de 
transporte escolar, por exemplo, vai ser 
ônibus dele que vai transitar por lá.

Agroin – Como saber se o assentado 
está no movimento  com interesse na terra 
e não apenas para fazer política ?

Flodoaldo - antigamente até que era 
possível acontecer de pessoas irem de 
movimento em movimento defendendo 
interesses que não o da terra, só para ma-
nobrar as massas. agora não, pois existe 
um cadastro nacional de CPF (Cadastro 
de Pessoa Física), onde os incras fazem 
um cruzamento de dados e verificam se a 
pessoa já tem parcelas de terra ou se já teve.  
Este cadastro também permite saber se a 
pessoa é apenada, se é ex-beneficiária, entre 
outros itens. aprovado isto nós fazemos um 
contrato de concessão, ou seja, a terra é do 
incra e a família fica trabalhando. 

Agroin - Qual a visão do grande pro-
dutor em relação ao Incra?

Flodoaldo – Eu diria que inicialmente 
ele nos via com muitas reservas porque ainda 
nos vê como um usurpador de terras. E não 
é isto. uma prova disto é o grande número 
de produtores ofertando suas terras para o 
instituto comprar para fazer reforma agrária. 
Existem duas maneiras de se ter terra para fazer 

inCra foCa assEntamEntos na rEgião nortE
por Conta da quEstão indígEna no sul dE ms

a reforma agrária: uma com a desapropriação 
e outra o proprietário vem e nos oferece. Esta 
segunda opção é a mais rápida, pois não tem 
todas aquelas questões judiciais. aqui no 
Estado temos dezenas de ofertas em análise 
e isto significa que o produtor tem em nós. 
Hoje, com a linha técnica, ao invés da política, 
que implantamos, conseguimos reconquistar 
a confiança do produtor. não é difícil ter uma 
propriedade produtiva. Hoje a exigência míni-
ma parta ser considerada produtiva basta ter 
0,4 % de unidade animal por hectare. 

Agroin – Qual a preocupação do In-
cra ao adquirir uma área, em relação às 
questões ambientais.

Flodoaldo – Em fevereiro deste ano 
assinamos um Termo de ajustamento de 
Conduta (TaC) com o ministério Público 
Federal do meio ambiente e outros quatro 
órgãos ambientais, onde ficou definido que 
se a fazenda tem mais de 40% de reserva 
preservada assim ela ficará. Se tiver mais, 
podemos desmatar apenas o excedente 
destes 40%. Veja! a lei exige 20% e nós nos 
comprometemos com mais. agora, se a 
área tem menos de 20% nós cumprimos a 
lei e descontamos os custos do vendedor, 
como passivo ambiental.Este TaC começou 
a valer em fevereiro deste ano.

Agroin- E como está o processo de 
reforma agrária na região sul do Estado, 
depois que a Funai baixou portarias para 
demarcações de terra?

Flodoaldo – o processo para assen-
tamentos na região sul do Estado está 
estagnado. isto porque para se destinar 
terras para este fim uma das exigências 
é que ela não tenha interesses indígenas. 
Estamos, por exemplo, com três áreas com 
toda papelada pronta só faltando uma única 
folha de papel, que é o parecer da Funai. 
nas cidades de Ponta Porã, dourados e 
Tacuru só falta isto. Enquanto a Funai não 
define, a gente está atuando em outras áreas 
e quem tem ganhado com isto é a região 
norte, inclusive no próximo dia 2 vamos 
ter uma audiência em São Gabriel do oes-
te para ouvir a sociedade sobre um novo 
assentamento que será implantado. outro 
item que tem desviado a implantação de 
assentamentos é o plantio de eucalipto e de 
cana, pois as terras acabam se valorizando 
muito e o incra não vai comprá-las por um 
preço acima de mercado. resumindo, esta 
questão indígena levantada pela Funai está 
atrasando todo nosso processo. Poderíamos 
já ter muitas famílias produzindo alimentos 
e sua subsistência, mas não podemos fazer 
nada enquanto a Funai não resolver isto.

Agroin – O senhor assumiu a supe-
rintendência do Incra em março do ano 
passado. Qual foi a principal mudança 
implantada?

Flodoaldo Alencar – implantamos uma 
visão técnica sobre o assunto. deixamos o 
modelo político que até então era prati-
cado. agora, temos muito mais qualidade 
do que quantidade. Se compararmos a 
quantidade das aquisições, em 2007 foram 
52 mil hectares e 3.871 famílias assentadas. 
além disso, foi iniciado um processo para 
23 assentamentos rurais. ou seja, era uma 
quantidade sem qualidade. na nossa gestão 
implantamos 20 daqueles 23 assentamentos 
criados. Em 2008 só criei oito assentamen-
tos, com total de 16.240 hectares para 2.399 
famílias. na verdade, a quantidade é menor, 
mas tem muito mais qualidade. 

Agroin – Uma das grandes reclama-
ções de assentamentos anteriores era 
sobre as condições oferecidas aos assen-
tados no início de sua vida como titular 
da terra é sobre a demora na liberação de 
crédito e o sistema de liberação.

Flodoaldo – Estamos trabalhando 
principalmente com investimentos em 
assistência técnica. Firmamos parceria 
com a agraer e quatro empresas licitadas. 
Eles fazem todo um estudo sobre a vocação 
de cada família para que ela passe a ser 
verdadeiramente uma produtora rural. 

Em 2008 aplicamos r$ 5, 7 milhões em 
28 assentamentos. Para 2009, nossa meta 
é atender 4 mil famílias utilizando r$ 4,5 
milhões. Já está contratado um Plano de 
desenvolvimento de assentamento (Pda), 
que já era feito só que com atraso e passa 
a ser praticamente simultâneo. Só para 
exemplificar: em abril vamos implantar dois 
assentamentos (itaquiraí e Japorã). a família 
vai chegar lá e já vamos observar quais suas 
vocações quanto futura produtora desta 
área. Ela vai ter de imediato um pacote de 
benef ícios a começar pela infra-estrutura 
com estadas abertas e em boas condições, 
área terraplanada para construção de sua 
casa, água e depois e os créditos. Portando 
o beneficiado vai ter Pda e assistência 
técnica por um ano. antes eram dois cré-
ditos de r$ 2.400,00 e um terceiro de r$ 7 
mil para construção de residência. agora 
são três créditos de r$ 3.200,00 e mais um 
para habitação. isso sem esquecer do apoio 
técnico que já recebe.

Agroin – Mas como o Incra vai fazer 
a abertura e manutenção destas estra-
das?

Flodoaldo Alencar - Vamos fazer par-
cerias com os municípios e estes ficarão com 
a responsabilidade de construir e dar ma-
nutenção para as vias. mas pode perguntar 
por que os municípios e não uma empresa 
terceirizada? É simples: se contratamos 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

As portarias da Funai para estudos 
antropológicos para demarcar terras para 
áreas indígenas no sul do Estado estagnaram 
o processo de reforma agrária na região. A 
inquietação que num primeiro momento 

era só dos produtores detentores de grandes áreas passa 
a ser uma preocupação de quem almeja um lote e se 
transformar em agricultor familiar. A revelação é do 
superintendente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul (Incra) Flodoaldo 
Alencar. A explicação é que um dos itens que proíbem 
que uma terra seja destinada para reforma agrária é que 
ela não tenha interesses indígenas. Como a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) ainda não definiu a situação, o 
sul do Estado fica na espera. Nesta entrevista, Flodoaldo 
Alencar também comenta sobre o novo modelo adotado 
pela autarquia: quantidade menor de assentamentos, 
porém com muita mais qualidade e estrutura para quem 
recebe as parcelas de terra. Superintendente do Incra no MS, Flodoaldo Alencar
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a Federação da agricultura e 
Pecuária mS (FamaSul) 
movimentou a classe pro-
dutora, nos dias 28 e 29 de 
março, ao trazer a senadora 

e presidente da Confederação nacional 
da agricultura e Pecuária (Cna), Kátia 
abreu. o convite foi feito pelo presidente 
da Famasul ademar da Silva Júnior que 
aproveitou para fazer a premiação do Pro-
grama Empreendedor rural, do SEnar e 
do Prêmio Famasul de Jornalismo, eventos 
que aconteceram (dia 28) no buffet Golden 
Class. 

nos dois dias aconteceram palestras 
e debates sobre as condições dos produ-
tores rurais brasileiros. o presidente da 
Federação da agricultura e Pecuária mS 
(FamaSul), ademar Silva Júnior, destacou 
a necessidade de mudança de comporta-
mento dos produtores rurais. “É preciso 
investir em informação e também em 
atividades que tragam mais rentabilidade 
às fazendas”, diz ademar.

nas premiações, o Programa Empreen-
dedor rural, do SEnar, onde mais de 500 
pessoas participaram, teve onze finalistas. o 
programa é desenvolvido desde 2007 pelo 
SEnar em parceria com a FamaSul e 
Sebrae com intenção de desenvolver a visão 
empreendedora do produtor, levando-o à 
condição de empresário rural. os vence-
dores foram: Jonas de Souza Correa, de 
anastácio, com o projeto “Produção de 
verduras irrigadas com adição de adubo 
orgânico”; ana rorh, Florinda barreto e 

maria barreto, de São Gabriel do oeste 
com o projeto “implantação de atividades 
agro-silvi-pastoril” e rosimari Pedrosa, de 
ivinhema, vencedora com o projeto “Plantio 
de urucum”.

no Prêmio Famasul de Jornalismo, 
ademar Silva Júnior, elogiou os trabalhos 

inscritos no prêmio, destacando que a 
imprensa é indispensável para mudar a 
visão estereotipada do produtor rural. Ele 
lembrou que a função do trabalhador rural 
também é mudar este conceito, se aproxi-
mando da mídia. Para ele, matérias como as 
apresentadas pelos jornalistas participantes 

famasul traz a Campo grandE prEsidEntE da 
Cna Kátia abrEu E faz EntrEga dE prEmiaçõEs
Federação aproveitou 
para discutir questão 
indígena no Estado

do prêmio dão importantes contribuições 
para mostrar com fidelidade o campo e o 
produtor rural.

VENCEDORES – na categoria mídia 
impressa o jornalista ariosto mesquista 
levou o prêmio, com a matéria “ambulância 
e Jeep do Pantanal”; beatriz arcoverde, 
da rádio brasil, venceu com a matéria “o 
biodigestor revoluciona a Suinocultura”; 
na categoria website, o jornalista anderson 
Viegas, do Canal da Cana, recebeu a premia-
ção com a matéria “iaco de Chapadão do 
Sul investe no controle biológico da broca 
da cana-de-açúcar”. o prêmio de televisão 
ficou com a jornalista Juliana lanari, da 
mS record, pela reportagem “Cooperativa/
avicultura”. Ela também foi a vencedora do 
Prêmio máster e levou uma viagem para o 
nordeste com direito a acompanhante.

na categoria acadêmico, levaram a pre-
miação as estudantes Katiane arce, Flávia 
Silva, isabela Carrato e Graziela rezende, 
da uCdb (universidade Católica dom 
bosco), com o trabalho “Fascículo rural”. 
Para os jornalistas formados o prêmio foi de 
r$ 2 mil e para os acadêmicos um aparelho 
smartphone.

Presidente da Famasul, Ademar da Silva Júnior e a presidente da CNA, senadora Kátia Abreu

Prefeito da Capital, Nelsinho Trad; vice-governador, Murilo Zauith; senadora Kátia Abreu; governador André Pucinelli e presidente da Famasul, Ademar Júnior estiveram 
presentes na entrega do Prêmio Famasul de Jornalismo e do Programa Empreendedor Rural

Fotos: Paulo Klaizer / Agroimagebank.com
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vaCinação Contra aftosa na zona dE 
alta vigilânCia ComEça Em 1º dE abril 

os pecuaristas que pos-
suem propriedade na zona 
de alta Vigilância (zaV) 
começam a vacinar o re-
banho no dia 1º de abril. 

o calendário de vacinação foi atualizado 
pela agência Estadual de defesa Sanitária 
animal e Vegetal (iagro). 

Tal como no ano passado, o período 
de vacinação foi antecipado, o que não 
implica em prejuízos com leilões, abates e 
exportação. a vacinação na zona de alta 
Vigilância segue até 30 de abril, sendo 
que nesta região a aplicação das doses 
contra a febre aftosa é feita pelos técni-
cos da iagro nos animais de mamando 
a caducando. 

a segunda etapa de vacinação da zaV 

será realizada de 1º de outubro a 15 de 
novembro, também em animais de todas 
as idades. os pecuaristas que estão no 
Pantanal e acabam compreendidos pela 
zaV deverão vacinar, obrigatoriamente 
em abril e outubro. 

no Pantanal, a aplicação da vacina 
contra febre aftosa vai de 1º de maio a 15 
de junho, para quem fez opção por maio, 
ou de 1º de novembro a 15 de dezembro, 
para os pecuaristas que optaram pelo pe-
núltimo mês do ano. Em ambas situações, 
deverá ser vacinado o rebanho de mamando 
a caducando. 

no Planalto vai de 01 a 31 de maio de 
2009 vacinação de bovinos e bubalinos 
com idade de 0 a 24 meses e, de 01 a 30 de 
novembro de 2009, vacinação de bovinos e 

bubalinos de mamando a caducando.
Em julho de 2008, mato Grosso do Sul 

recuperou o status de área livre da febre afto-

sa, certificado pela organização mundial de 
Saúde animal (oiE). o rebanho do Estado 
é estimado em 22 milhões de cabeças.

Iagro também atualizou calendário de vacinação 
para outras áreas do Estado e alerta pecuaristas 
quanto as datas

Vacinação na ZAV vai até o dia 30 de abril em todo o rebanho

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 7

Pequenos produtores do as-
sentamento rural itamarati, no 
mato Grosso do Sul, colheram a 

primeira safra de soja orgânica. as 33 
hectares do produto já teem destino 
certo: o mercado suíço, por meio da 
empresa Gebana.

a colheita foi um marco para os 
produtores e também para o Estado, 
uma vez que a soja orgânica, por ter 
como destino o mercado internacional, 
pode abrir novas oportunidades para 
as famílias que decidiram investir em 
produtos orgânicos. Entre os que apos-
tam neste mercado está Vitor Carlos 
neves, que também é secretário do 
núcleo de agroecologia itamarati, o 
qual faz parte da associação dos Produ-
tores de orgânicos de mato Grosso do 
Sul. Ele explica que a soja colhida será 
industrilizada e não tem como utilidade 
a alimentação direta.

Pela estimativa dos produtores, a 
primeira safra deve render uma média 
de 25 sacos por hectare. a produção é 
menor em relação ao cultivo convencio-
nal, porém o preço pago, normalmente, 
tem um adicional de 40% em cima do 

Pequenos produtores do assentamento 
itamarati, no município de Ponta Porã, 

pretendem plantar milho orgânico em suas 
terras. Eles estão de olho em um novo 
mercado e querem atender a uma empresa 
ligada a igreja messiânica, que começa a 
produzir frango orgânico, no estado de 
São Paulo.

um primeiro contato entre os assenta-
dos e representantes da empresa aconteceu 
na primeira quinzena de fevereiro, no 
próprio assentamento. na oportunidade, 
os interessados em comprar o milho co-
nheceram a logística, potencialidades e 
necessidade dos produtores para abastecer 
a empreendimento que inicialmente tem 
um consumo diário de 1.100 toneladas/

assEntados ColhEm primEira 
safra dE soja orgâniCa

pEquEnos produtorEs prEtEndEm 
invEstir Em milho orgâniCo

mês para alimentar as avícolas.
o secretário do núcleo de agroecologia 

itamaratí, que é ligado a associação dos 
Produtores de orgânicos de mato Grosso 
do Sul, Vitor Carlos neves, explica que há 
um grande interesse em produzir o milho 
orgânico para atender a empresa Korin, 
porém necessitam de apoio da mesma para 
iniciar o processo que venha cumprir com 
as exigências da consumidora.

os assentados ligados ao núcleo já 
possuem certa experiência em plantio de 
orgânico para atender empresa de grande 
porte. na primeira quinzena de fevereiro 
eles colheram a primeira safra de soja 
orgânico, que tem compra garantida pela 
empresa Gebana.

preço praticado no dia pelo produto con-
vencional. “Pretendemos aumentar a área 
plantada já no próximo plantio”, comemora 
Vicente neves.

além da soja orgânica, os pequenos 
produtores já plantaram gergelim, porém 
as 20 toneladas estão estocadas por falta de 
maquinário para extrair o óleo. outra aposta 
para a próxima safra é o girassol.

rubEns CatEnaCCi, o Embaixador do bEzErro 
dE qualidadE, rEaliza lEilão virtual dia 01/04

o advogado e pecuarista ru-
bens Catenacci, expoente 
selecionador nelorista do 
norte do estado, reuniu 14 
convidados para vender 

com ele cerca de 40 bezerras Po da raça 
nelore no leilão Virtual bezerras de Quali-
dade que acontece pelo Canal do boi, às 20 
horas do dia 1º de abril, quarta feira.

acostumado aos bons negócios, Cate-
nacci espera que o arremate seja um dos 
mais expressivos do ano para a 3r, berço da 
badalada. Foi a matriz quem projetou seu 
trabalho como criador em todo o brasil. “a 
badalada transmite confiança pelos resul-
tados que proporciona. Hoje são milhares 

de filhas e filhos espalhados pelo brasil. É 
uma satisfação”, diz.

Entre os convidados de rubinho estão 
nomes pesados do nelore elite, entre os 
quais os irmãos meneguel de Suzanapólis/
SP, que também são parceiros do nelorista 
na pecuária de corte.

o braço direito de Catenacci, o ve-
terinário rogério rosalin, responsável 
pelo trabalho de acasalamento dos ani-
mais e gerenciamento da fazenda, que 
fica no município de Figueirão, ressalta 
que os animais a serem ofertados são da 
mesma qualidade daqueles que fazem 
parte das reservas especiais dos ven-
dedores. “nosso objetivo é disseminar 

qualidade! É uma obrigação vender bons 
produtos, pois só assim faremos um re-
banho funcional na pecuária brasileira”, 
afirma rogério.

os lances para compra serão através da 
mesa da Programa leilões que tem sede 
em londrina/Pr, o telefone para mais 
informações é (43) 3373 – 7077.

Marcado para o dia 1º de abril, o arremate vai 
ofertar genética da matriarca Badalada da 
3R, considerada uma das maiores matrizes da 
história da raça nelore

Rubens Catenacci vai ofertar bezerras de alta qualidade em seu leilão que acontece no dia 1º de abril

Soja orgânica é aposta de assentados da itamarati

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com

Foto: Reprodução
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sEtE EstrElas EmbriõEs rEaliza 
shopping na ExpograndE 2009

“um show de amostra”! as-
sim resumiu o presidente da 
acrissul, laucídio Coelho, a 

participação da Sete Estrelas Embriões na 
Expogrande 2009. 

Exemplo do que vem fazendo nas gran-
des exposições (uberaba, avaré, londrina, 
Salvador, etc.), nesta edição da Expogrande, 
a Sete Estrelas resolveu mudar a estratégia e 
inovou ao levar para o Parque de Exposições 
laucídio Coelho, um time Elite das mais 
belas matrizes do plantel da empresa. 

os animais, que não participam de pistas 
e julgamentos, ganharam espaço ao lado do 
estande que tradicionalmente a empresa 
ocupa em período de feira.

descendentes das históricas Campeãs 

nacionais, as doadoras expostas na tenda, 
especialmente montada para elas, disponibi-
lizam prenhezes sexadas e bezerras nascidas 
no Shopping Sete Estrelas, que acontecerá 
diariamente no parque durante os 11 dias 
de feira. 

Para o superintendente da Sete Estrelas, 
oswaldo Possari, a iniciativa foi uma saída 
estratégica para o momento de dificuldade 
que vive a economia. “a intenção é mostrar 
para os amigos pecuaristas que a Sete Es-
trelas está inovando e mais do que nunca 
estamos enfrentando os desafios, já que 
nesse mercado nos deparamos com muitos 
deles. Estamos muito felizes de mostrar-
mos aos visitantes da Expogrande o que 
selecionamos ao longo de duas décadas. 

acreditamos que com essa novidade, nosso 
Shopping será um sucesso!”. 

a idéia inovadora, já está sendo conside-
ra por muitos criadores uma grande opor-

Está a primeira vez que a empresa leva seus animais 
para a Expogrande. Produtores podem escolher livre 
acasalamento das doadoras expostas

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

tunidade de seleção genética consistente e 
segura da raça nelore. o Shopping itinerante 
acontece no estande da empresa, no Parque 
de Exposições durante a Expogrande.

Lelbra TE da Sete Estrelas Embriões
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sEnador quEr quE funai Cumpra aCordo

o senador delcídio do amaral 
(PT/mS) não abre mão do 
cumprimento do acordo 
firmado no ano passado pela 
direção da Funai com a classe 

produtora, o governo do estado e parlamenta-
res da bancada estadual e federal, através do 
qual o órgão se comprometeu a somente dar 
seqüência aos estudos para a criação de novas 
ou a ampliação das atuais reservas indígenas 
em mato Grosso do Sul com a participação 
efetiva de representantes de todas as partes 
direta ou indiretamente atingidas pelos efeitos 
da demarcação.

“Firmamos um acordo absolutamente 
sensato, tanto para a  solução das disputas  
pendentes quanto para os estudos sobre 
novas demarcações. E ficou claro naquela 
ocasião que o  trabalho seria  pautado por 
uma integração absoluta entre o governo do 
estado, as prefeituras, a  Funai , a bancada 
federal e a bancada estadual. nós rejeitamos 
e não aceitamos atitudes completamente 
fora do bom senso, fora do encaminhamento  
ajustado, e vamos nos empenhar para que , 
efetivamente, se cumpra tudo aquilo que foi 
acordado”, advertiu o senador, em discurso 
na solenidade de abertura da Expogrande, 
na noite de quinta-feira, no Parque laucídio 
Coelho, em Campo Grande.

delcidio destacou que os critérios defi-
nidos recentemente pelo Supremo Tribunal 
Federal para novas demarcações devem servir 
de base para quaisquer outros processos 
demarcatórios no brasil.

“É importante observar atentamente a 
decisão do STF sobre raposa Serra do Sol (re-
serva indígena criada no estado de roraima). 
Ela estabelece uma série de procedimentos 
que serão muito pertinentes nos trabalhos que 

eventualmente venham a ser desenvolvidos 
em mato Grosso do Sul. muitas das propostas 

que fazem parte do acordo firmado no ano 
passado em nosso estado estão nessa sentença 

Delcídio do Amaral diz 
que entidades rejeitam 
atitudes da Funai que 
sejam fora do bom senso

do STF sobre raposa Serra do Sol. acho que 
se isso for bem trabalhado é um grande cami-
nho a percorrer, um caminho que sem duvida 
nenhuma trará tranqüilidade aos produtores 
rurais e as etnias indígenas, com a construção 
de uma solução que definitivamente resolva 
essa questão ”, defendeu o senador.

Entre os critérios definidos pelo STF para 
a criação de aldeias indígenas está a proibição 
da ampliação de áreas já demarcadas. os 
ministros do Supremo Tribunal Federal deter-
minaram também que o usufruto dos índios 
nas reservas não abrange o aproveitamento 
de recursos hídricos e potenciais energéticos, 
que dependerá sempre da autorização do 
Congresso nacional. outro ponto definido 
é que o ingresso, o trânsito e a permanência 
de não índios nas aldeias não pode ser objeto 
de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias 
de qualquer natureza por parte das comuni-
dades indígenas. além disso, o usufruto dos 
índios não se sobrepõe ao interesse da Política 
de defesa nacional, à instalação de bases, 
unidades e postos militares, à expansão  da 
malha viária e  à exploração de alternativas 
energéticas  de cunho estratégico e o res-
guardo das riquezas de cunho estratégico.  
a atuação das Forças armadas e da Polícia 
Federal na área indígena está assegurada e 
se dará independentemente de consulta as 
comunidades indígenas e à Funai. 

Senador Delcídio do Amaral diz que está se empenhando para que MS não tenha prejuízos 

famasul vai oriEntar produtorEs sobrE sEgurança privada 
um estudo jurídico encomendado 

pela Federação de agricultura de 
mato Grosso do Sul (Famasul) 

deve ficar pronto nos próximos dias. o 
objetivo do documento é orientar pro-
dutores rurais sobre em que condições 
podem contratar segurança privada para 
impedir invasão de terras.

o presidente da Famasul, ademar da 

Silva Júnior, explica que a entidade tomou a 
decisão no dia 20 de março, um depois que 
os ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) definiram sobre a questão fundiária 
indígena da reserva raposa Serra do Sol/
roraima. lá, os produtores teem de deixar 
as terras e ainda definiram 19 critérios para 
discussão dos processos demarcatórios em 
todo território nacional. “depois de roraima, 

mato Grosso do Sul vai ser a “bola da vez” 
nesta questão e nós não queremos confronto, 
mas, sim, soluções por parte da Funai”, diz em 
relação à Fundação nacional do índio.

Como desde o ano passado pesquisa-
dores da Funai estão realizando estudos no 
mS para definir se uma área que abrange 26 
municípios vai ou não se transformar em 
reserva indígena e até agora nada foi definido; 

a Famasul teme que haja tentativas de 
invasões de terras. Por isso, os produtores 
serão orientados quanto à segurança de 
suas terras.

o mês de abril é conhecido como “abril 
vermelho”, período em que ocorrem muitas 
invasões, principalmente de integrantes do 
mST. o temor é que esta entidade se una 
aos indígenas e promova desordem.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

AGRADECIMENTO -  o presidente da acrissul, laucídio 
Coelho neto, agradeceu ao senador a destinação de r$ 400 mil 
para Expogrande. o dinheiro foi viabilizado por delcidio junto 
ao governo federal  e está sendo investido pela entidade na in-
fraestrutura e na divulgação da feira.

“nós vínhamos tentando isso há muito tempo, para ajustar 
uma estrutura de patrocínio que desse  tranqüilidade a realização 
da Expogrande .  Este ano conseguimos r$ 400 mil e eu já tenho 
um acordo com o ministério da Cultura e com o ministério do 
Turismo  para colocar também  na programação desses ministé-
rios outros grandes eventos que todo ano acontecem em nosso 
estado. a Expogrande é um atrativo turístico e empresarial. 
Quantas pessoas vão passar por aqui, não só de Campo Grande, 
mas de outros estados brasileiros?  Quantas pessoas  virão  fazer 

negócios,  vender e comprar produtos ?  Quantas  pessoas vão 
circular aqui para lazer, entretenimento e o que isso representa 
para a nossa cidade? É movimento, é hotelaria, é serviço, é ge-
ração de emprego e renda. Por isso, temos  que apoiar este tipo 
de evento”, afirmou delcídio.

o senador lembrou que graças ao trabalho de toda a bancada 
federal foi possível incluir  no orçamento da união de 2009, do 
qual ele foi o relator-geral,  r$ 5 bilhões para garantir a safra. 

 delcídio disse que a bancada de deputados e senadores que 
representam mato Grosso do Sul no Congresso nacional está 
empenhada em uma questão de interesse de todo o estado.

“É a crise atravessada pelos grandes frigoríficos, muitos dos 
quais não têm pago aos produtores rurais. Esse é um desafio que 
precisamos nos empenhar a fundo”.
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a real H nutrição e Saúde animal, 
empresa líder no segmento de 
Homeopatia Veterinária com sede 

em Campo Grande, vai apresentar durante 
a Expogrande 2009 suas novas linhas de 
medicamentos homeopáticos. os 25 pro-
dutos, organizados em quatro linhas, foram 
lançados em fevereiro e agora estão à dis-
posição de pecuaristas que desejarem tratar 
os animais com uma ferramenta alternativa. 
os medicamentos oferecem facilidade de 
manejo, redução de custos e ausência de 
substâncias tóxicas agora são identificados 
de acordo com a espécie animal em que 
podem ser utilizados. o objetivo é facilitar 
a identificação e indicação técnica.

no estande da real H na Expogrande 
2009, os visitantes poderão contar com 
atendimento de qualidade prestado pela 
equipe técnica e comercial que vai estar à 
disposição durante toda a feira e poderão 
conhecer os produtos das linhas Homeo-
base, Homeobovis, HomeoCapriovi e Ho-
meuSuis. os produtos de nutrição animal 
também são destaque pelos diferenciais de 
qualidade, que os suplementos minerais e 
rações já vêm de fábrica com o adicional 
da Homeopatia.

rEal h aprEsEnta novos produtos na ExpograndE 2009

Enquanto o Pib (Produto interno 
bruto) da indústria caiu 7,5% o 
do agronegócio foi de 0,5%. Com 
estes números, o engenheiro 
agrônomo da Scot Consultoria, 

alcides de moura Torres Júnior, destaca 
que é o agrosetor que vem amortecendo as 
crises, não só o cenário atual, mas anteriores 
como a de 2005.

alcides Torres ressalta que a pior crise 
nacional da pecuária foi entre 2005/2006 
e que a do final de 2009 para este ano veio 
a global; no entanto, ele prevê uma recu-
peração nos próximos meses. Sua dica é 
a de que este é o momento propício para 
investimentos, tanto em tecnologia, área 
quanto em divulgação.

Embora se pinte um cenário de recessão, 
Torres lembra que o mercado só se manteve 

contido depois que os Estados unidos anun-
ciaram uma espécie de colapso econômico, 
porém, no brasil, o preço da arroba caiu mas 
não existem bezerros sobrando. “Estamos 
vivendo é uma crise de crédito, em seguida 
vem uma crise de desconfiança, onde todo 
mundo quer vender à vista e isto tem que ser 
definido com muita cautela para não levar 
a uma crise de consumo”, alerta.

ALERTAS- durante palestra proferida 
para clientes e colaboradores da alvorada 
agropecuária, alcides Torres frisou que 
mesmo que a população crescesse de ma-
neira vegetativa seria preciso produzir para 
alimentá-la, principalmente aos países em 
desenvolvimento, os quais necessitam de 
carne vermelha. “Temos que tirar proveito 
porque a população cresce e precisa deste 
alimento.

Torres afirma que a produção de carne 
bovina nacional, entre 2007 e 2020 o brasil 
deve aumentar em 20%. Em contrapartida, 
a argentina – que é o maior concorrente 
brasileiro – vai despencar na produção.

CONTROLE - o médico veterinário 
Thiago arantes destaca como um dos 

trunfos para evitar perdas ainda maiores 
o controle de sanidade, principalmente 
pelas condições climáticas tropicais que 
são propícias para a proliferação de doen-
ças. “animais tecnificamente produzindo 

EspECialista prEvê rEtomada dE
CrEsCimEnto no próximo sEmEstrE
Alcides Torres afirma 
que este é o momento 
para investimentos

Engenheiro agrônomo e especialista em mercado, Alcides Torres

carrapato, berne ou bicheira é comum, mas 
precisamos saber controlar os parasitas. 
Temos que cercar os animais para não ter-
mos perdas, pois de nada adianta genética 
e nutrição sem sanidade”, diz.

a empresa ainda é parceira de vários 
eventos que acontecem dentro do Parque 
de Exposições laucídio Coelho durante a 
71ª edição da Expogrande.

HOMEOpATIA pOpULACIONAL - 
diferente da Homeopatia convencional, a 
Homeopatia Populacional trata o rebanho 
todo com facilidade, já que os medica-
mentos são misturados no alimento ou no 
suplemento mineral consumido pelo gado. 
não há restrições nem contra-indicações 
para o tratamento, pois os produtos são 
livres de substâncias químicas.

a terapêutica foi desenvolvida no brasil 
pelo médico veterinário homeopata, Prof. 
dr. Claudio martins real, e é resultado de 
anos de estudos, pesquisas e testes. 

os medicamentos Homeopáticos 
criados por real são inovadores por se-
rem naturais e promoverem o tratamento 
preventivo e curativo de diversas doenças 
com ausência de resíduos. 

Hoje, o brasil tem mais de 11 milhões 
de cabeças de gado beneficiadas com o 
tratamento Homeopático.

noVaS linHaS - antes chamados de 
núcleos, os medicamentos homeopáticos 
da real H agora fazem parte de linhas 

específicas, separadas de acordo com a 
indicação deles para determinadas espécies 
animais. 

a linha Homeobase é a defesa natural 
para todo o rebanho. Contém nove produ-
tos que podem ser utilizados em diversas 
espécies animais, tais como bovinos, ovinos, 
bubalinos, entre outros. a Homeobovis 
contém dez produtos, indicados para 
bovinocultura de corte e leite. Entre eles, 
estão quatro lançamentos. a linha Home-

oCapriovi é uma das grandes novidades. 
Contém três medicamentos homeopáticos.  
o Verm100, indicado para controle de 
verminose; Foot100, para a prevenção e 
cura da podridão de cascos ou foot-root; 
e também o mast100, medicamento para 
tratamento preventivo e curativo das mas-
tites em cabras e ovelhas.

Já a linha HomeoSuis contém seis pro-
dutos específicos para todas as fases de 
produção em uma granja de suínos.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação
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EvEnto Em Campo grandE vai foCar 
toda a CadEia produtiva da CarnE 

Está programado para acontecer 
no mês de novembro deste ano, 
em Campo Grande, um evento 
para promover a carne, que 
promete movimentar o setor 

e orientar os consumidores. Previamente 
denominado de Festival Popular da Carne, o 
encontro pretende atrair em anos seguintes, 
possivelmente em 2011, o Evento interna-
cional da Carne, que neste ano acontece 
na argentina.

Por enquanto, o evento está em fase 
de elaboração de programação e captação 
de recursos, porém segundo o vereador 
campo-grandense, mário César, que é um 
dos responsáveis pela viabilidade econô-
mica; foram criadas várias comissões para 
que o encontro atenda às expectativas já 
criadas. Por mato Grosso do Sul ser o maior 
exportador de carne bovina do mundo, a 
vermelha deve ser o destaque da programa-
ção. Todavia, as carnes de avestruz, frango, 
peixe, ovelha e suíno também vão ter vasta 
programação.

o projeto é encabeçado pela prefeitura 
municipal de Campo Grande, mais dire-
tamente pela secretaria comandada pelo 
vice-prefeito Edil albuquerque, que é a de 
desenvolvimento Econômico, de Ciência, 
Tecnologia e do agronegócio. na edição 
anterior do Jornal agroin agronegócios, 
o secretário já havia adiantado alguns 
objetivos do festival. “Provavelmente em 
novembro queremos envolver 30 mil pes-
soas neste festival da carne. Queremos, por 
exemplo mudar o hábito de falar carne de 
primeira e segunda para dianteiro e traseiro. 
Palestras, cortes e suas tecnologias, raças 
e preferências dos mercados compradores 
informações nutricionais. não queremos 
fazer um churrasco. Temos que parar com 
este conceito de que o gaúcho é o mais 
entendido em carne. nosso estado é o que 
mais entende de carne. as qualidades estão 
aqui e é o nosso maior produto”, disse em 
entrevista.

o vereador mário César ressalta que 
o atrativo maior do festival é o turismo de 
negócios e depois o gastronômico que, de 
certa forma, estão atrelados, onde um aca-
ba beneficiando o outro. Supermercados, 

frigoríficos, rede gastronômica, instituições 
governamentais e comunidade vão estar 
unidos no festival, que pretende se tornar 
parte do calendário anual de festividades 
da Capital e do Estado. “Já temos o leitão 
no rolete, em São Gabriel do oeste; e a 
lingüiça de maracaju; que são dois gran-
des eventos gastronômicos e de negócios 
que mostram a potencialidade da nossa 
carne. agora Campo Grande entra na rota”, 
lembra.

IMpORTÂNCIA – o presidente da 
associação brasileira de bares e restauran-
tes/mS (abrasel), Paulo ortiz, destaca que 
Campo Grande e todo Estado teem muito 
a ganhar com o festival da carne. um dos 
motivos é a divulgação e captação de novos 
eventos e o outro vem para reforçar o título 
de Capital da Pecuária, que foi concedido 
para Campo Grande.

ortiz também é o coordenador da 
comissão de gastronomia do festival. 
Segundo ele, a organização pretende 
promover, um mês antes do festival, ações 
que sinalizem e despertem o interesse 
para participar do evento. uma das fren-
tes serão produtos feitos a base de carne 
vermelha com preços diferenciados nos 

bares e restaurantes. “Faremos um guia 
de pratos que serão oferecidos nos pontos 
comerciais e em toda programação do 
festival”, explica.

o Festival da Carne ainda não tem dias 

definidos para acontecer, mas sabe-se que é 
no mês de novembro. Provavelmente estará 
centralizado no Parque de Exposições lau-
cídio Coelho ou no Centro de Exposições 
albano Franco.

Organizadores querem transformar festival 
em chamariz para futuros investidores e outros 
eventos de grande porte

Vereador campo-grandense, Mário César, afirma que todo Estado vai ganhar com o evento

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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faça sua 
Compra 

antECipada 
dE sEmEntEs

ConsultE nossos
prEços

ComuniCação rural no brasil Está 
mudando, mas ainda é inCipiEntE

diz um refrão de uma antiga 
música sertaneja: “antiga-
mente o boi puxava o carro, 
hoje o carro puxa o boi”. a 
canção ressalta a evolução 

de um sistema onde muitos ainda têm re-
sistência em aceitar por puro saudosismo 
ou por não acompanhar o desenvolvimento 
tecnológico e cultural.

a comunicação rural no brasil engatinha 
para formar gente qualificada que possa 
mostrar o quanto o país é rico no agro-
negócio e o quanto ele pode incrementar 
ainda mais o Pib (Produto interno bruto) 
nacional. 

o setor, infelizmente, não enxergou a 
importância dos poucos profissionais já 
qualificados como grandes aliados na di-
vulgação de produtos e serviços. Empresas 
de produtos agropecuários são tímidas 
quando o assunto é contratar um assessor 
de imprensa, uma empresa de publicidade 
ou mesmo uma mídia em rádio, TV ou 
jornal para expor ao público as potencia-
lidades econômicas dos seus negócios ou 
serviços rurais. 

Para o jornalista especializado na área 

rural, mauro Sérgio ortega, repórter do 
Sba – Sistema brasileiro do agronegócio 
– a falta de visão destas empresas agrope-
cuárias está prestes a mudar. “ainda não 
entendo o motivo que faz com que empresas 
que querem vender o seu produto ou serviço 
não estão procurando profissionais quali-
ficados para que eles mostrem o caminho 
a elas”, lamenta o repórter.

Embora muito tenha mudado na última 
década, a falta de profissionalismo também 
é sentida na prestação de serviços. um 
exemplo é a criação publicitária e comuni-
cação rural. Poucas agências de propaganda 

são segmentadas ou possuem departamen-
tos específicos para atender a linguagem 
própria do homem do campo.

um estudo feito pela abmr&a (as-
sociação brasileira de marketing rural 
e agronegócio) revela que ano passado 
apenas 0,2% foram gastos em comerciais 

televisivos, anúncios em jornais e revistas, 
out doors, rádio e mídia eletrônica, como 
a internet.

maurício Sampaio, presidente da 
abmr&a, diz que a causa do baixo investi-
mento em mídias no setor está diretamente 
ligado a cultura e ao posicionamento. “os 
números são bastante baixos, falta estratégia 
por parte das empresas, que só se lembram 
de interagir com os produtores em períodos 
sazonais”, ressalta.

Em mato Grosso do Sul, considerado 
um dos principais estados na produção 
agropecuária, e que teoricamente deveria 
ser um dos mais empenhados, devido sua 
principal economia ser o agronegócio, a 
situação não é diferente. os investimentos 
em publicidades feitos pelas empresas do 
agronegócio, para manter uma relação 
estreita com seu público alvo, deixam a 
desejar. Segundo o diretor do Jornal agroin 
agronegócios, Eder Campos, a questão é 
conceitual. “mesmo sendo o mato Grosso 
do Sul um grande produtor de alimentos, 
ainda não descobriu a importância da 
comunicação, como os outros setores 
da economia, para promover o fomento 
comercial. Por esta razão o mS é taxado 
como simples produtor de bens primários. 
o que precisa mudar são os conceitos e a 
mentalidade que estão atados no passado”, 
afirma Campos 

Falta de profissionais 
qualificados no setor 
agropecuário emperra 
avanço econômico de 
empresas ligadas ao 
campo

Jornalista Mauro Sérgio Ortega prevê mudanças  na comunicação rural

o Sba - Sistema brasileiro do agronegócio (Canal do boi, agrocanal e novo 
Canal), emissoras de TV que são pioneiras na transmissão de leilões rurais em 
todo o brasil, já empregam mais de 30 jornalistas, publicitários e radialistas, além 
de estagiários em fase de formação. 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 13

agroin dEixa dE sEr uma Coluna E passa a 
publiCar EdiçõEs quinzEnais do sEu tablóidE

Começa no próximo dia 2, e segue 
até o dia 12, a 49ª edição da Expo-
sição agropecuária e industrial de 

londrina (Expolondrina), promovida pela 
Sociedade rural do Paraná (SrP). até ago-
ra, estão programados 35 leilões, que são 
as principais atrações do evento. no ano 
passado, foram realizados 31 leilões, que 
faturaram r$ 21,8 milhões.

apesar de o evento começar no dia 2, a 
agenda de leilões começa no dia 1º, com o 
10º leilão 10 marcas, no recinto José Garcia 
molina. outro destaque é a volta de leilões 
de reprodutores à programação do evento. 
de acordo com os organizadores, estão 
agendados dois leilões, um da raça limousin, 

no dia 4, e outro de touros e cruzamentos 
angus, no dia 9.

além dos leilões, outro destaque são 
os julgamentos de pista. o primeiro turno 
está marcado para o período de 2 a 6, e o 
segundo, dos dias 7 a 12 de abril. ao todo, 
entre leilões e julgamentos, a previsão é 
de que 12 mil animais passem pelo recinto 
do evento. 

Conforme a organização da Expolondri-
na, já estão confirmadas a participação de 
15 raças bovinas, além de equinos, ovinos, 
caprinos e suínos.

a Expolondrina é um dos maiores 
eventos populares mundiais e de grande 
importância para o agronegócio brasilei-

ro. receberá milhares de produtores que 
poderão conhecer a excelência genética 
de nossa pecuária, as novas tecnologias 
disponíveis em máquinas e equipamentos, 
além de participar de uma agenda de eventos 
técnicos de altíssimo nível.

Este ano, o tema da Expolondrina “pro-
duzir é preservar” como a linha mestra de 
nossa comunicação. Este tema, alinhado 
com a retórica de vanguarda mundial, 
traduz a importância do agronegócio no 
mundo contemporâneo. Produzir com 
tecnologia em regiões consolidadas como 
produtoras de alimentos é preservar áreas 
florestais intactas, inclusive a amazônia. 
Produzir biocombustíveis é preservar nosso 

meio ambiente e produzir soja, milho, car-
nes, café, etc. é preservar a saúde de nossa 
balança comercial, inclusive. 

Exposição agropECuária E industrial dE londrina rEunirá 12 mil animais

Inovadora em coluna sociais, depois de sete anos 
a coluna Agroin sai de cena e dá lugar a novas 
mídias. A última edição foi publicada ontem no 
Jornal A Crítica. 

acostumada a inovações, a em-
presa agroin Comunicação, 
que publica o Jornal agroin 
agronegócios, o único jornal 

segmentado para o agronegócio no mato 
Grosso do Sul, está na contramão da 
exaltada crise mundial. a empresa, que 
cresceu algo em torno 180% nos últimos 
dois anos, está investindo pesado em alta 
tecnologia no seu novo site na internet e na 
ampliação da frequência de publicações do 
seu noticioso.

nos próximos dias estréia seu novo 
portal com streaming mídia (áudio e vídeo) 
com plataforma e recursos em Flash, o que 
possibilita transmitir imagens em alta defi-
nição e ótima qualidade de som.

o site, que é freqüentado por internautas 
que buscam informações e imagens foto-
gráficas feitas pela sua equipe em leilões 
e eventos rurais, recebe cerca de dois mil 
acessos por mês. a partir de agora, com 
áudio e vídeo, a expectativa é que esse 
número no mínimo dobre. “Tudo sinaliza 
que a internet será a principal das mídias. 
a convergência é um fato e está ocorrendo 
agora mesmo, temos que sair na frente”, diz 
o diretor de tecnologia da agroin, Wisley 
Torales arguelho.

os diretores resolveram também 
ampliar e promover outras mudanças de 

olho na recuperação do mercado. além de 
aumentar a periodicidade do jornal, que 
passará a ser quinzenal, a empresa está ofe-
recendo serviços com foco no rural. “Tudo 
aquilo que fazemos para nós, podemos 
oferecer aos outros. isso quer dizer que se 
faço um jornal, um site, foto ou filmagem 
para mim, posso também fazer qualquer 
empresa”, diz o jornalista Eder Campos, 
diretor comercial da agroin. 

um dos fatores que promoveram essas 
mudanças, foi o fato de a agroin buscar 
novo foco de negócios. Embora tenha sido 
a primeira coluna social do agronegócio no 
brasil, os diretores sentiram a necessidade 
da transformação pela chegada de multina-
cionais no Estado e pelos investimentos em 
novas matrizes produtivas como a cana de 
açúcar e o eucalipto. “Essas empresas, for-
çosamente, irão trazem uma nova cultura, 
novas atitudes. o tempo não para, uma idéia 
que foi sucesso ontem não é garantia que 
hoje será, temos de aceitar as mudanças. 
Entramos em uma nova fase assim como 
o estado entrou”, finaliza Eder.

o Jornal agroin circula em todo o Estado 
com sete mil exemplares e é enviado para 
cerca de cinco mil endereços eletrônicos 
em formato PdF. no site, www.agroin.com.
br, o leitor pode se cadastrar para receber 
a versão digital.

Foto: Divulgação
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EmprEsa aprEsEnta soluçõEs 
Em ComuniCação via satélitE

a empresa campo-grandense 
aviva Tecnologia traz para 
todo Estado, e em especial 
para área sem cobertura das 
concessionárias de telefonia 

(fixa e móvel), uma modalidade de comu-
nicação móvel por satélite. uma tecnologia 
inovadora que utiliza um terminal satélite 
leve e pequeno (portátil, foto). assim 
pode-se ter simultaneamente os serviços 
de internet banda larga, voz e fax. o equi-
pamento e de fácil transporte, podendo ter 
os serviços disponíveis em qualquer região 
do mundo.

 Trata-se do primeiro serviço de comu-

nicação móvel a oferecer taxas garantidas 
de transferência de dados sob demanda, não 
sendo necessário nenhum conhecimento 
técnico para montar ou usar o sistema. 
o mesmo aparelho pode ser utilizado no 
mundo inteiro . 

o sistema pode ser integrado com re-
des empresariais, suportando aplicativos 
existentes e oferecendo soluções para a 
implementação de aplicativos iP. 

os terminais são compactos, leves e 
tão portáteis quanto um laptop – o menor 
terminal  pesa menos de um quilo. um 
escritório móvel banda larga totalmente 
funcional pode ser montado e desmontado 
em poucos minutos.

  a aviva Tecnologia, disponibiliza ao 
mercado dentro da sua linha de produtos de 
um repetidor de Celular para uso externo 

com cobertura para áreas de até 3 Km, sendo 
ideal para pequenas localidades, fazendas, 
usinas, etc.

a aviva nos últimos anos tem focado 
tecnologias que vão de encontro as neces-
sidades das empresas situadas em locais 
sem cobertura destas tecnologias.

Para saber mais sobre estas tecnologias 
e outras, basta ligar no telefone: 67  3042-
5252.

O equipamento é de fácil 
transporte e pode ser 
utilizado no mundo inteiro

Foto:Divulgação
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raça sEnEpol tEm 
lEilão durantE a 
ExpograndE 2009

abuso! guardadorEs dE Carros ChEgam a Exigir até r$ 10 
para “olhar” vEíCulos Em torno do parquE da aCrissul

uma prática ilegal está acontecendo 
desde o dia 26, quando começou 
oficialmente a Expogrande 2009. 

Guardadores de carros e estabelecimentos 
em torno do Parque laucídio Coelho estão 
cobrando abusivos r$ 10 para vagas em esta-
cionamentos. no caso dos estabelecimentos 
ou terrenos a prática além de ilegal é imoral, 
uma vez que estas empresas não possuem 
autorização para operar como estaciona-
mentos onde uma das exigências é o seguro 
obrigatório contra furtos ou avarias.

Para piorar a situação falta fiscalização 
por parte dos órgãos competentes que 
emitem alvará de funcionamento, como 
prefeitura.

Já no caso dos guardadores de rua a 
situação é caso de polícia, uma vez que é 

tirado do cidadão, que paga os impostos 
sobre os veículos (iPVa, licenciamento), o 
direito de parar em via pública acarretando 
ônus e medo, uma vez que o proprietário 
sente-se ameaçado se não contribuir.

o motorista luiz Franco, que no dia da 
abertura oficial, por volta das 17 horas havia 
deixado seu automóvel em frente ao portão 
onde ficam os recintos de leilões, ao voltar 
algumas horas depois foi abordado por 
um cidadão que lhe cobrou r$ 5 pela vaga. 
“Quando cheguei não havia ninguém, havia 
poucos carros na rua. Quando retornei por 
volta das 21h foi abordado com a cobrança, 
tive que pagar”, conta luiz.

a situação revela que o parque já de-
veria estar em outro local que não a área 
urbana de Campo Grande. a exemplo do 

autódromo, o parque de exposições deveria 
estar nos arredores da cidade, numa área 
maior e com estacionamento administrado 
pela instituição e com custo acessível. o 
Shopping Campo Grande cobra r$ 3 por 
24 horas de estacionamento.

além da falta de garantias na segurança 
e a “obrigação” de pagar caro pelo uso da 
via pública, o cidadão que vai ao parque 
prestigiar a exposição chega a gastar r$ 
30 reais entre bilheteria e estacionamento. 
um abuso!

Falta fiscalização por parte das autoridades. São 
mais de 30 flanelinhas obrigando pagamento nas 
vias públicas

Com uma aptidão peculiar para 
a produção de carne, a raça 
senepol este ano terá seu pri-
meiro leilão na Expogrande. 
na agenda do evento está a 

transmissão pelo Canal do boi, emissora 
que faz parte do Sba – Sistema brasileiro 
do agronegócio.

Serão 50 touros Poi com certificação e 
garantia reprodutiva (exame andrológico); 10 
fêmeas Poi e duas prenhezes. além disso, o 
leilão oferta 250 vacas paridas com bezerros 
PC (Puro por Cruza), sendo um excelente 
investimento para que cruzar estas crias com 
outro Senepol tendo um resultado Po.

o médico e veterinário da Fazenda San 
Francisco, dulcimar menezes, destaca ainda 

Fazenda San Francisco, Senepol da Agir e Fazenda 
Bodoquena se unem para promover o Primeiro 
Leilão Força Senepol, dia 03 de abril às 19 horas

as 170 vacas solteiras prenhas de Senepol, 
outras 120 novilhas e 120 garrotes de cru-
zamento

as principais características da raça é a 
força, resistência ao calor, fertilidade, lon-
gevidade, precocidade, manejo fácil e carne 
com alto grau de maciez. os animais de fato 
chamam a atenção pelo grande volume da 
musculatura, o que mostra a produção fri-
gorífica desejada. 

o clima no brasil, principalmente nas 
regiões central e norte, é favorável para a 
criação do senepol que originalmente vem do 
Caribe e é fruto do cruzamento de um bos 
Taurus (n’dama)  e um britânico carcaçudo, 
o red Poll.

a raça é uma excelente ferramenta para 

avançar no mercado de cruzamento indus-
trial; que é pertinente para características or-
ganolépticas da carne (cor, sabor e maciez).

as promotoras do evento, Fazenda San 
Francisco, Senepol da agir e Fazenda bodo-
quena, são as legítimas representantes da raça 
no estado que é propício para o desenvolvi-
mento do senepol por inúmeras razões, entre 
as quais o feito de ser o principal produtor de 
carne do brasil e do mundo.

o certame, que tem apoio da associação 
Senepol, traz ainda uma oferta especial de 800 
animais frutos do cruzamento com o Senepol, 
uma oportunidade para quem está de olho 

no gado de corte com garantia de venda pelo 
bom acabamento de carcaça.

VISITA - antecedendo ao leilão, as 15h30 
da tarde acontece uma videoconferência, via 
Canal do boi, com uma comitiva de 14 cria-
dores de Senepol norte-americanos. inclusive 
o presidente da associação dos Criadores de 
Snepol dos Estados unidosa, Hans lawtez, 
estará presente.

as condições de pagamento são em 16 
vezes (2+2+2+10), para os reprodutores e 
fêmeas Poi. Já o gado de corte é com entrada 
e depois 30 e 60 dias. mais informações com 
a leiloboi leilões rurais, (67) 3342-4113.

Médico Veterinário Dulcimar Menezes destaca diferenciais da raça Senepol

Jornal Agroin flagrou guardador que anunciava valor cobrado para motorista deixar carro em área pública

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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por Eder Campos

Que alegria conhecer Dona Creuza Fabiane, ex-presidente da Tortuga, 
mulher de gestos nobres e jeito simples. Encontrei-a na Fazenda Três 
Muchachas do meu amigo Higino Hernandez no dia 28 de março. Ela 
é minha entrevistada para próxima edição do Jornal Agroin que agora 
é quinzenal.

Nesta última semana de Expogrande 
os destaques sãos os cavalos e o 
gado europeu. O cavalo pantaneiro 
realiza dia 04 seu leilão com grande 
oferta. Já o cavalo árabe realiza 
julgamentos com juízes internacionais 
e leilão dia 03. Uma outra novidade 
da Expogrande, é que a Acrissul este 
ano está a transmitindo ao vivo pela 
internet a rádio do parque. Você pode 
ouvir acessando o www.radiodofazen-
deiro.com.br

A Associação Brasileira dos Criadores de Bonsmara realiza 
no dia 02 de abril, durante a Expogrande 2009, mais um 
leilão oficial da raça. Serão 70 reprodutores e animais cru-
zados com o bonsmara, do qual já degustei a suculência e 
maciez da carne, um show!

Depois de oito mandatos Laucídio 
Coelho deixa a presidência da 

Acrissul. Ele é considerado uma 
das pessoas que mais lutou pela 
associação nos seus 71 anos de 
existência. Em seu lugar assume 

o pecuarista e empresário da 
comunicação, Chico Maia. 

Liliane, Dona Creuza, Ana Verena e Ana Carolina

Ayrton Bacchi

Rubens de Lima e Rodolfo Vaz

Laucídio, Dona Inês, André Puccinelli e Nelsinho Trad


