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Novo SiSbov Será 90% meNoS
burocrático que atual modelo

menos burocracia para 
os pecuaristas. Esta 
será uma das novidades 
que o novo modelo do 
serviço brasileiro de 

rastreabilidade da Cadeia Produtiva de 
bovinos e bubalinos (sisbov) vai trazer, 

provavelmente já a partir do segundo 
semestre do próximo ano.

Pela minuta apresenta aos responsáveis 
pelo setor de rastreabilidade do ministério 
da agricultura e Pecuária em cada estado 
brasileiro, nos dias 22 e 23 de setembro 
em brasília, o novo modelo também vai 
dispensar a necessidade de certificado-
ras no processo. o que se propõe é que 
se crie a figura do agente certificador 
(agrônomos, veterinários e zootecnistas) 
possam se cadastrar no mapa (ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento) 
e realizar as vistorias e certificações de 
Eras (Estabelecimento rural aprovado 

pelo sisbov).
o próprio produtor vai receber uma 

senha e incluir e excluir animais no banco 
Nacional de dados (abNd), não terá que 
ficar guardando documentação na proprie-
dade, comunicados de saída e entrada.

mato Grosso do sul busca um modelo 
de rastreabilidade próprio e ao que tudo 
indica será mais rígido do que o proposto 
pelo mapa, uma vez que no Estado todos 
os animais bovídeos (inclusive aqueles 
para subsistência familiar) terão que ser 
rastreados por meio de brincagem ou 
microchip, dependendo do modelo ainda 
a ser definido. Página 11.

Nos primeiros seis meses deste 
ano já foram movimentados r$ 
122.869.422,88 (Cento e vinte e dois 

milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais com oitenta 
e oito centavos), pelas 30 leiloeiras cadastra-
das no ministério da agricultura Pecuária 
e abastecimento (mapa) para promoverem 
remates no mato Grosso do sul.

o montante não leva em conta os resul-
tados obtidos pelas empresas de remates 

leiloeiraS: maiS de r$ 122 mi No primeiro SemeStre
virtuais, pois as mesmas não enviaram 
seus relatórios obrigatórios ao serviço de 
Política e desenvolvimento agropecuário, 
da superintendência Federal de agricultura 
(sFa).

o setor vai começar a emitir a partir da 
primeira semana de outubro notificações 
para as leiloeiras que não informaram seus 
balancetes a sFa. É importante frisar que 
caso não cumpram a regra não serão auto-
rizadas a promover remates. Página 6.

    

No dia 5 de outubro acontece uma 
das mais acirradas eleições para escolha 
da nova diretoria do Conselho regional 
de medicina Veterinária de mato Grosso 
do sul. No primeiro turno concorreram 
três chapas e agora as duas mais vota-
das (reeleição e oposição) disputam a 
preferência de médicos veterinários e 
zootecnistas.  Páginas 7 e 10.

o setor turístico da região norte do 
Estado está cada vez mais em baixa, por 
conta do processo de assoreamento do 
rio taquari, em especial a cidade de Co-
xim. o rio é o principal afluente do rio 
Paraguai e com isto pode a comprometer 
a vida pantaneira. Página 15.

a sFa, por meio do setor de fisca-
lização agropecuária começa a inten-
sificar os trabalhos de verificação do 
cumprimento das regras para cultivo 
de milho geneticamente modificado 
(transgênico). É preciso que os agricul-
tores interessados em plantar este tipo de 
milho safra de verão transgênico fiquem 
atentos às regras. . Página 3.

ateNção NaS regraS
para plaNtio de
milho traNSgêNico

eleição para 
diretoria do crmv 
Será No dia 5

região Norte Sofre
com aSSoreameNto
do rio taquari

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com

Modelo vai dispensar 
necessidade de 
certificadoras no processo 
de rastreabilidade

Foto: Reprodução

de 5 a 15 de Novembro 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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após a primeira aprovação do projeto 
que tarifa a poupança, se torna ainda mais 
evidente que o Governo Federal uma vez 
mais maquia da grande população a presen-
ça dos efeitos da crise mundial, pois, após 
alterações constantes nos juros, controle 
intenso da variação cambial, além de uma 
série de medidas protetivas da economia 
surge, agora, a regulação da tributação da 
poupança. 

a caderneta de poupança, que tradi-
cionalmente sempre foi uma aplicação 
popular, ou seja, destinada às pessoas 
com baixa renda, passou a ser analisada 
sob outro aspectos pelos grandes inves-
tidores, afinal, após sucessivas perdas na 
bolsa de valores, acrescidas às quedas de 
rendimentos dos fundos de investimento 
não resta solução mercadológica mais 
óbvia do que o desvio do dinheiro para a 
única aplicação que não era tributada e, 
apesar de ser  ter rendido menos do que 
outras modalidades de investimento, a 
poupança nesse novo cenário se tornou 
uma alternativa interessante, até mesmo 
pela rentabilidade.

a equipe econômica não pode afirmar 
que a taxação de imposto na poupança 
será uma contra medida para evitar a 
evasão dos fundos di, o que representa-
ria um cataclisma à economia, já que os 
referidos fundos representam e garantem 

a liquidez da economia, papel este que a 
poupança nunca possuiu. sendo assim, o 
sistema financeiro nacional seria afetado 
diretamente se houvesse uma migração de 
grandes fortunas para a poupança. 

de tal sorte que o governo estabelece 
taxação de imposto sobre valores mais 
elevados o que denota contra medidas 
inibidoras do desejo daqueles que consi-
deravam deixar o di. Nenhuma novidade, 
mas para a grande massa é o começo da 
falsa separação de cobrança entre ricos e 
pobres, quando em verdade, tudo não passa 
de um ajuste econômico calculado.

* o autor é advogado, pós-graduado 
em direito tributário (FGV), direito 
Penal Empresarial (FGV) e direito Penal 
- teoria dos delitos (universidade de sa-
lamanca - Espanha). mestre em Filosofia 

do direito e doutorando pela PuC-sP. É 
especialista em direito Penal Empresarial 
Europeu pela universidade de Coimbra 
(Portugal); em Criminologia internacional: 
ênfase em Novas armas contra o terrorismo 
pelo istituto superiore internazionale di 
scienze Criminali, siracusa (itália); e em 
direito ambiental Constitucional pela 
Escola superior de direito Constitucional. 
Fundador da banca antonio Gonçalves 
advogados associados, é autor, co-autor e 
coordenador de diversas obras, entre elas, 
“Quando os avanços parecem retrocessos 
- um estudo comparativo do Código Civil 
de 2002 e do Código Penal com os grandes 
Códigos da História” (manole, 2007) e “a 
História do direito são Paulo” (academia 
brasileira de História, Cultura, Genealogia 
e Heráldica, 2008).

a forçoSa tributação da  poupaNça
* Antonio Gonçalves

maiS precoNceito
Roberto Rodrigues

 a agropecuária brasileira tem rece-
bido seguidas agressões injustas, embora 
seja extremamente competitiva e venha 
dando inequívocas demonstrações disso. 
No ano passado, respondeu por 36% das 
exportações totais brasileiras, e o saldo co-
mercial do agronegócio, de us$ 60 bilhões, 
foi mais do que o dobro do saldo comercial 
total do país, de us$ 24,8 bilhões.

Nos primeiros sete meses deste ano, 
com crise e tudo, e embora os preços de 
quase todas as commodities agrícolas te-
nham caído em relação ao mesmo período 
do ano passado, o agronegócio exportou 
45% de tudo o que o brasil mandou para 
fora - bem mais do que em 2008! aliás, é 
bom lembrar que, em 1998, o agronegócio 
exportou us$ 21,5 bilhões no ano passado, 
o valor chegou a us$ 71,8 bilhões.

o mercado interno tem sido abaste-
cido com alimentos, fibras e energia da 
melhor qualidade e a preços compatíveis. 
Expandiu-se a produção de frutas, de 
flores e de orgânicos. os agricultores 

enfrentaram as crises todas com respostas 
progressistas e baseadas em tecnologia 
preservacionista e gestão de qualidade. 
sustentabilidade é hoje um tema impor-
tante em todas as modernas fazendas 
brasileiras, bem como nas cooperativas 
agropecuárias, nos sindicatos e nas so-
ciedades rurais. 

Portanto, os produtores brasileiros 
têm alimentado e vestido seus concida-
dãos e produzem um saldo comercial 
salvador de nossa balança externa. E 
produzindo álcool que emite só 11% do 
Co2 emitido pela gasolina, ainda têm 
contribuído eficientemente para a redu-
ção do aquecimento global. 

mesmo assim, não existe um reconhe-
cimento por esses resultados. Na revista 
“Veja” desta semana, James “Jim” rogers, 
megainvestidor norte-americano, infor-
ma que os agricultores do mundo todo 
serão os grandes responsáveis pelo pro-
gresso futuro, e deterão parte significativa 
da renda global. os países desenvolvidos 

sabem disso e apoiam seus produtores 
com pesados subsídios. tanto é que a 
rodada doha da omC (organização 
mundial do Comércio), cujo objetivo é 
abrir o comércio mundial agrícola, não 
avança por causa da proteção dos países 
ricos a sua agropecuária. 

E aqui? só pancadaria: não se resolve 
a questão do endividamento passado, 
causado por questões macroeconômicas 
o seguro rural continua sem o Fundo de 
Catástrofe, o que o limita totalmente falta 
uma estratégia articulada do governo 
para resolver as questões da logística, da 
infraestrutura, da agregação de valor, da 
promoção comercial etc. mas dois temas 
são agora muito relevantes: o ambiental 
e o fundiário. 

Na área ambiental, é preciso resolver 
de vez a questão do Código Florestal e do 
Código ambiental, com participação dos 
agricultores. Hoje, a eles só se imputa o 
ônus desse processo que interessa a toda 
a sociedade. E na área fundiária volta à 

baila o tema dos índices de produtividade, 
assunto anacrônico, do século passado. 
alguém do governo quer arbitrar a pro-
dutividade dos agricultores e pecuaristas: 
a fazenda que produzir abaixo desse nú-
mero arbitrado pode ser desapropriada 
para fins de reforma agrária. 

só na agricultura! Por que não tem 
índice de produtividade em banco, em 
supermercado, em fábrica, em bar, em 
cinema, em loja etc.? Porque o mercado 
desapropria quem não for eficiente! Na 
agricultura agora também é assim. Esse foi 
um tema para meados do século passado, 
quando a agricultura não cumpria o papel 
que hoje cumpre com grande eficiência. 

Chega de preconceito! 
o autor é coordenador do Centro de 

agronegócio da FGV (Fundação Getulio 
Vargas), presidente do Conselho superior 
do agronegócio da Fiesp e professor 
do departamento de Economia rural 
da unesp - Jaboticabal, foi ministro da 
agricultura (governo Lula).
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profiSSioNaiS iNteNSificam trabalho 
de fiScalização de milho traNSgêNico

Agroin – Quais são as culturas gene-
ticamente modificadas liberadas para 
cultivo?

Ricardo- No brasil é a mesma regra 
para todos os estados. Hoje é autorizado 
um evento da cultura da soja, cultura do 
milho (6 eventos)  e o algodão( 4 eventos). 
Exemplificando: é liberada a soja rr (re-
sistente a um herbicida), milho (resistente 
a herbicida e insetos) e algodão (resistente 
a herbicida e insetos). No nosso Estado é 
cultivado milho, algodão e soja transge-
nicas. Quase 80% da área de soja no ms 
é transgênica. Na última safra foi colhido 
mais ou menos isto. a partir deste ano a 
Conab vai fazer um levantamento porque 
ninguém tem estes dados precisos. Pra 
nós a soja não tem nenhuma restrição, 
pois  a transgênica e não transgênica – no 
que diz respeito à fiscalização – não tem 
diferença. todas estão legais, desde que 
estejam registradas no registro Nacional 
de proteção de Cultivares, é como se fosse 
uma variedade a mais.

No algodão, 4 eventos estão liberados, 
com a exceção do plantio no Pantanal. Na 
região, que envolve 07 municípios, não 
se pode plantar nenhum tipo de algodão 
transgênico. mas lá não se planta, porque a 
tradição é no sul do Estado e região de Cha-
padão, Costa rica e são Gabriel do oeste.

Agroin – Se as culturas são prati-
camente iguais, porque existem certas 
regras de plantio de algodão transgênico 
no pantanal?

Ricardo – Em função de espécies 
nativas. a CtNbio – Comissão técnica 
Nacional de biossegurança – que é um 
colegiado com representantes da sociedade 
civil, governo e da comunidade cientifica 
(27 doutores de notório saber) é o órgão 

responsável por liberar ou não tecnica-
mente estes eventos. Nos últimos anos não 
houveram plantios de algodão no Pantanal, 
porém todo ano a gente faz pelo menos uma 
fiscalização, além de receber a relação do 
ibGE, com as áreas de milho, para saber se 
tem algodão plantado lá.

Agroin- E em relação ao milho. Quais 
são as regras?

Ricardo - o milho foi liberado em 
2007, porém o primeiro plantio foi no ano 
passado para o brasil inteiro. Entretanto, 
para se plantar existe uma regra de coe-
xistência. isto foi uma condição imposta 
pela CtNbio para que se coexistisse o 
milho transgênico e o milho convencional. 
Para que se evite a contaminação entre 
lavouras se estabelece distâncias mínimas 
e é isto que o mapa vai fiscalizar. E a regra 
é simples: dentro da mesma propriedade se 
o produtor quiser plantar transgênico ou 
não transgênico, não há problema, porém 
não pode contaminar um vizinho que es-
teja plantando convencional. se o vizinho 
estiver plantando transgênico, também não 
há problema nenhum. do contrario, se o 
vizinho tiver milho convencional, são 100 
metros de distância ou alternativamente 
20 metros – desde que tenha dez linhas de 
milho convencional na bordadura do milho 
transgênico.

Agroin – Este trabalho não fica um 
pouco dificultoso?

Ricardo - a lavoura do milho é muito 
plantada, como, por exemplo, a de soja, que 
tem em todas as regiões. Nossa estrutura 
fundiária ainda é diferente. imagina no sul 
do País onde nas propriedades não existem 
nem cercas separando-as. a gente está fa-
zendo questão que quanto mais consciência 
as pessoas tomarem a respeito disto, menos 

multas ocorrerão. Não tivemos nenhum 
auto de infração nesta primeira safrinha, 
que foi neste ano. mas foi por coincidência e 
não porque o produtor tinha conhecimento 
da coexistência.

Agroin – Com os preparativos da safra 
de verão de milho, como fica o trabalho 
de fiscalização?

Ricardo - agora vem a safra de verão 
que começa a ser plantada. Esta é a que 
o produtor utiliza mais tecnologia e que 
provavelmente pode se ter contaminações, 
embora a gente tenha informações que a 
área plantada deve diminuir no Estado. 
Nós estamos preocupados e procurando 
divulgar estas normas de coexistência para 
que os produtores fiquem cientes.

Agroin – Qual a gravidade de uma 
lavoura transgênica contaminar uma não 
transgênica?

Ricardo - todos tem o  direito de cul-
tivar o que quiser. se um produtor quer 
produzir o convencional tem que ter este 
direito garantido. É a garantia de existir o 
convencional e o transgênico, sem conta-
minações.

Agroin – Quem descumprir as regras 
será penalizado como?

Ricardo - se eles não gostam de ser 
multados, nós também não temos o prazer 
de multar ninguém. Porém, nossa obrigação 
é fiscalizar. inclusive porque somos muito 
cobrados pelo ministério Público e oNGs 
ligadas ao meio ambiente. E, sobretudo, é 
nossa obrigação fiscalizar mesmo.

Agroin – E quanto é a multa?
Ricardo - No caso do milho varia entre 2 

mil e 60 mil. depende da área, reincidência, 
etc. se chegarmos na lavoura, e o milho 
ainda não tiver florescido, nós pedimos para 
o agricultor destruir a faixa mínima, porque 
o milho não pendoou e não teve ainda a 
transferência de gens da polinização. se ele 
destruir vai ter a multa, mas com atenuante. 
se não destruir vai ser um agravante.

Agroin – No caso da soja e milho 
transgênico. Eles são utilizados para 
que fins?

Ricardo - Pode ser para alimentação 
animal ou humana, além de  outros usos 
industriais. No caso de humanos e mesmo 
de animais, existe uma regra de embalagens 
para transgênicos. tem um “t” maiúsculo 
na embalagem. No caso de rações animais, 
quem fiscaliza é o mapa e óleos comestíveis, 
por exemplo,  quem vai fiscalizar é o minis-
tério da saúde e Procon. todo mundo que 
pegar e observar um litro de óleo de soja vai 
ter lá a letra “t” porque hoje é impossível para 
a indústria separar soja transgênica de não 
transgênica. Então eles preferem colocar a 
letra, mesmo com a possibilidade de não ser 
geneticamente modificado para não correr 
risco de cometer infrações.

A Superintendência Federal de Agricultura 
(SFA), por meio do setor de fiscalização 
agropecuária começa a intensificar os 
trabalhos de verificação do cumprimento das 
regras para cultivo de milho geneticamente 

modificado (transgênico). O Fiscal Federal Ricardo Hilman 
(foto), explica que como o primeiro  cultivo deste tipo de 
cultura aconteceu no ano passado, é bom que os agricultores 
interessados em plantar o milho transgênico fiquem atentos 
às regras. A multa pode variar entre R$ 2 mil e R$ 60 mil.

Foto: Eliane Ferreira/Agroimagebank
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cooperativa de crédito começa a 
utilizar o débito direto autorizado 
Atualmente, os ativos administrados pelo sistema Sicred 
são da ordem de R$ 15,5 bilhões e o patrimônio líquido, 
aproximadamente R$ 2 bilhões

Foto: Reprodução

desde o dia 20 de setembro, 
os associados do siCrEdi 
já podem se cadastrar no 
débito direto autorizado 
(dda), nova forma eletrô-

nica de cobrança que será implantada em 
todas as instituições financeiras do País 
no mês de outubro.

“Queremos que os nossos associados 
possam se preparar com antecedência 
para utilizar esse sistema que trará mais 
comodidade e segurança às transações 
financeiras. a partir do dia 19 de outubro 
será possível consultar e pagar boletos de 
cobrança registrada em meio eletrônico 

pelo siCrEdi total internet e nos nossos 
caixas eletrônicos?, destaca milton Goes, 
gerente de Cobrança e Pagamentos do 
banco Cooperativo siCrEdi.

dentre os benef ícios da novidade estão 
o aumento da segurança na entrega das 
faturas com a redução dos riscos de fraude, 
a diminuição dos impactos ambientais ge-
rados pela produção de papel e ainda mais 
rapidez e certeza na entrega da cobrança 
para os sacados.

No siCrEdi, os associados não terão 
custo adicional ao utilizar o dda. o ca-
dastramento como sacado Eletrônico ? 
associados pagadores pessoas f ísicas ou 

jurídicas - está disponível no site (http://
www.sicredi.com.br) e nas mais de mil 

unidades de atendimento localizadas em 
10 Estados brasileiros 

o dda é um sistema pioneiro no mun-
do e foi idealizado pela Federação brasi-
leira de bancos (Febraban) e pela Câmara 
interbancária de Pagamentos (CiP), com 
o apoio do banco Central.

sobre o siCrEdi - o siCrEdi, con-
siderado um dos principais sistemas de 
Cooperativas de crédito do País, possui 
1,5 milhão de associados e mais de mil 
pontos de atendimento em dez estados 
brasileiros (mato Grosso do sul, rio Gran-
de do sul, santa Catarina, Paraná, mato 
Grosso,tocantins, Pará, rondônia, Goiás 
e são Paulo). são mais de 100 produtos e 
serviços disponibilizados por meio das 130 
Cooperativas de Crédito. atualmente, os 
ativos totais administrados pelo sistema 
siCrEdi são da ordem de r$ 15,5 bilhões 
e o patrimônio líquido, aproximadamente 
r$ 2 bilhões.
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geNética aditiva promove 5º leilão 
virtual de cruzameNto iNduStrial

Foto: Divulgação

a avaliação genética parecia 
um sonho no brasil antes 
da década de 80. Foi a partir 
dela que o médico Hélio Co-
elho – então morando nos 

Estados unidos – adquiriu conhecimentos 
e quis implantá-los no território brasilei-
ro. a partir daí surgiu o Projeto Genética 
aditiva Hélio Coelho e Filhos.

Parte de todo um trabalho de 30 anos 
de seleção do Grupo Hélio Coelho e Filhos 
pode ser conferido no dia 4 de outubro, 
quando acontece o 5º Leilão Virtual de 
Cruzamento industrial Genética aditiva. 
o certame começa às 20h, com transmissão 

pelo Canal do boi. Fora a parabólica, o 
comprador pode acompanhar pela internet 
(www.canaldoboi.com) e para assinantes 
da Jet tV.

serão ofertados100 touros a campo, 
das raças Pardo suiço Corte, Composto 
montana e senepol; todos com rusticidade 
e qualidade excepcional, com seleção por 
ultrassonografia de carcaça e de precoci-
dade sexual.

o diretor técnico do Programa de 
Qualidade Genética aditiva, médico ve-
terinário argeu silveira, destaca que os 
animais possuem garantia da marca Hélio 
Coelho e Filhos. além disso, os exemplares 
disponibilizados pelos convidados também 
têm a mesma sistemática de produção, 
que é ofertar gado de qualidade e confia-
bilidade. “Quem adquirir esses animais 
vai ter condições especiais de pagamento 
e frete”, adianta.

o Grupo é pioneiro no programa da 
raça Pardo suíço Corte (braunvieh), no 

brasil. Há vários anos foi iniciado o tra-
balho com o gado europeu, onde o grande 
desafio era convencer os pecuaristas de que 
era necessário ter opção na pecuária que 
não fosse a heterose. o Pardo suíço Corte é 
uma raça que dá 100% de heterose e é muito 
fértil. Já o Projeto montana é adjetivado pelo 

médico veterinário como futurista. Há 14 
anos ele tem características positivas que 
nasceram dentro da seleção genética, tanto 
que só se vende os animais 20% melhores do 
programa. “mais informações sobre o leilão 
e o catálogo podem ser adquiridas por meio 
do site: www.geneticaaditiva.com.br

O melhor touro da safra 
Montana (CD 3049), foto, é 
uma das opções do certame 
do dia 4 de outubro
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leiloeiraS movimeNtaram maiS de
r$ 122 mi No primeiro SemeStre

Foto: Agroimagebank.com

as 30 leiloeiras cadastradas 
no ministério da agricultura 
Pecuária e abastecimento 
(mapa) para promoverem 
remates no mato Grosso 

do sul são um exemplo de colaboração 
para fortalecimento do agro-setor. só nos 
primeiros seis meses deste ano já foram 
movimentados r$ 122.869.422,88 (Cento e 
vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e 
nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais 
com oitenta e oito centavos).

as informações são de um levantamento 

semestral realizado pela superintendência 
Federal de agricultura (sFa), por meio 
do serviço de Política e desenvolvimento 
agropecuário. o fiscal Federal sérgio Feijó 
Figueiredo, responsável pelo levantamento, 
destaca que todas as leiloeiras cadastradas 
– inclusive as que promovem certames vir-
tuais – são obrigadas a repassar dados das 
movimentações. o questionário exige que 
a leiloeira informe o número de machos e 
fêmeas vendidos, procedência, destino dos 
animais, local do certame e os valores totais 
de cada remate.

segundo sérgio Feijó, os mais de r$ 122 
milhões movimentados no primeiro semes-
tre deste ano não representam ainda o real 
valor das leiloeiras, isto porque as empresas 
virtuais não mandaram o relatório. “muitas 
tentam se justificar que a Gta não é gerada 
aqui, porém, mesmo assim precisam nos 
informar”, explica.

o setor vai começar a emitir a partir da 
primeira semana de outubro notificações 
para as leiloeiras que não informaram seus 
balancetes a sFa. É importante frisar que 

caso não cumpram a regra não serão auto-
rizadas a promover remates. “a autorização 
para realização de cada leilão é dada pela 
iagro, mas se depois deste prazo as leiloeiras 
não nos informarem os dados requisitados 
vão informar a iagro e com isto será vetada 
a carta de autorização”, reforça sérgio.

Neste ano foram comercializados, entre 
janeiro e junho, 107.400 machos e 66.772 
fêmeas, totalizando 174.172 animais (sem 
os resultados das leiloeiras virtuais). No 
segundo semestre do ano passado foram 
86.334 machos e 72.821 fêmeas, totalizan-

do 159.155 cabeças. o valor movimento 
no segundo semestre de 2008 gerou r$ 
129.280.080,20, mas com dados das em-
presas de certames virtuais.

segundo sérgio Feijó Figueiredo, o 
levantamento demonstra mais que um 
dado econômico, mas também a geração de 
empregos e a importância sanitária. “Com 
estes dados nós percebemos que toda uma 
rede envolvendo transporte, combustíveis, 
sanidade, alimentação, casas veterinárias, 
entre outros, são beneficiados com este tipo 
de negócio”, ressalta.

SFA alerta que leiloeiras 
que promovem remates 
virtuais e que não 
mandaram relatório 
serão notificadas nos 
próximos dias
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Sibele cação prega geStão democrática 
e recebe apoio de Jair viceNte

caSoS de raiva em mS 
eStão coNtroladoS

Foto: Flávio Silva / Agroimagebank.com

Graças às campanhas e conscien-
tização dos produtores, mato 
Grosso do sul tem conseguido 

diminuir nos últimos anos os casos de raiva 
em herbívoros, especialmente bovinos. 
Quem revela é o fiscal federal responsável 
pelo setor de raiva da superintendência 
Federal de agricultura (sFa), antônio 
belarmino machado Júnior.

antônio belarmino explica que há um 
trabalho conjunto entre o ministério da 
agricultura e a iagro, que é a responsável 
por colocar em prática o Programa Nacio-
nal do Controle da raiva. Constantemente 
a sFa oferece cursos de atualização para os 
fiscais da iagro, com parte teórica, captura 
de morcegos em currais e cavernas.

sibele Cação, candidata a presi-
dência do Conselho de medicina 
Veterinária de mato Grosso 
do sul, responsável por levar 
a eleição do CrmV/ms para o 

segundo turno, agora tem o apoio do atual 
vice-presidente do conselho, o médico 

veterinário Jair Vicente de oliveira, que no 
primeiro turno foi candidato da oposição 
do também candidato osmar bastos.

após o 1º turno, o vice-presidente do 
Conselho regional de medicina Veteri-
nária manifestou o apoio a sibele Cação 
que no dia 5 de outubro, data do segundo 

turno pode se tornar a primeira mulher 
a administrar o CrmV/ms. “Pautamos 
pela não reeleição, pois acreditávamos e 
ainda acreditamos no impulso inovador da 
juventude aliado à experiência de profis-
sionais que contribuem para o crescimento 
da profissão. ainda temos a oportunidade 
de decidir, motivados pelos valores éticos, 
de compromisso e coerência que cultua-
mos. mantemos o nosso propósito de não 
sermos incoerentes com o discurso que 
usamos”, explica.

a chapa de número 1 da Candidata 
sibele Cação que tem como lema a “Força 
da renovação”, permanece com as propos-
tas que foram apresentadas na primeira 
etapa da campanha, que é de realizar 
uma gestão democrática, participativa 
e moderna. “uma das nossas propostas 
mais importantes é a criação das Comis-
sões Permanentes de trabalho, onde os 
profissionais das mais diferentes áreas de 
atuação poderão debater e criar soluções 
para as diversas questões que envolvem a 
medicina veterinária e a zootecnia” afirma 
a médica veterinária sibele Cação.

segundo a candidata, que vai completar 
22 anos de profissão, a medicina veteriná-
ria e zootecnia não deve haver partidos 
opostos, já que há no Estado cerca de 
3.200 profissionais atuantes. “se ficarmos 

divididos em lados opostos, acabaremos 
nos enfraquecendo. assim como eu, os 
demais componentes da Chapa 1- Força 
da renovação, não estão contra ou a favor 
de um ou de outro. somos a oposição ao 
atual modelo de gestão do CrmV/ms, pois 
acreditamos que tal modelo não atenda às 
necessidades da classe”, explica.

a compra da vacina contra a raiva pode 
ser feita o ano todo nas casas veterinárias, 
diferentemente da febre aftosa. Porém, 
em 12 municípios próximos a Corumbá a 
vacinação é obrigatória ao período contra 
a febre aftosa. “a raiva é uma doença que 
traz prejuízo apenas para o produtor. Já a 
aftosa traz problemas até de comerciali-
zação internacional. mas mesmo assim os 
produtores são bem conscientes e fazem a 
vacinação”, diz antônio belarmino.

o fiscal federal afirma que o ministério 
trabalha com um programa de controle da 
raiva e quando é diagnosticado um animal 
vítima de mordedura é feito um trabalho 
de captura de morcego num raio de 12 
quilômetros.

Com o apoio do atual vice-presidente do Conselho 
de Medicina Veterinária, a candidata Sibele Cação 
pode se tornar a primeira mulher a administrar 
o CRMV/ MS, pelos próximos três anos. O pleito 
acontece no dia 5 de outubro

Candidata Sibele Cação
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Nelore dibo faz Seu primeiro leilão
com oferta de machoS e matrizeS

Foto: Divulgação

No dia 5 de outubro, às 19h30, 
acontece o primeiro leilão a 
campo da Fazenda aliança, 
que tem a marca Nelore 
dibo. o certame será no 

tatersal de elite da acrissul, durante a 
Expoms.

desde o início da formação de seu pl-
antel, há dez anos, a Fazenda aliança vem 
desenvolvendo um criterioso processo de 
seleção da raça nelore, priorizando ani-
mais com alta fertilidade e precocidade.

o trabalho de seleção tornou-se mais 
consistente e tornou notoriedade com a 
chegada de maharashi 4 tE J. Galera, que 
é considerada uma das maiores promessas 

da raça na atualidade.
No certame do dia 5 de outubro serão 

ofertadas 50 matrizes paridas e solteiras 
com prenhez positiva. todas as fêmeas 
têm idade aproximada de 36 meses, com 
prenhez natural. além disso, o leilão vai 
disponibilizar 30 reprodutores (todos a 
campo) e quatro animais Po.

“a Fazenda aliança-Nelore dibo tem 
se dedicado muito no que diz respeito à 
precocidade dos animais e também fertili-
dade. Não esquecendo do fator raça, que 
é o que sempre valorizamos. a raça quer 
dizer tudo”, explica o gerente da fazenda 
Gilberto Nascimento.

a Fazenda aliança- Nelore dibo está 
com cinco convidados para o leilão: agro-
pecuária J. Galera, ulysses serra Neto, 

ilmara e sérgio (Estancia morena), Fanny 
Georges e Francisco José de Carvalho.

os produtores rurais que utilizam a 
br-436, em especial o trecho que 
passa pela região de Jauru, fazem 

apelo para as autoridades em relação a 
ponte sob o rio Jauru. recentemente um 
caminhão carregado de calcário caiu no rio 
depois que as madeiras cederam.

segundo o proprietário da Fazenda ta-
manduá, deocleciano Zeni, emn outubro 

do ano passado a ponte caiu. o governo do 
Estado a refez e há 60 dias dias e há uma 
semana aconteceu o acidente com a carreta 
de calcário. “a ponte tem capacidade para 
suportar uma carga de apenas 15 tonela-
das. Como somos uma região produtiva, 
o ideal é que seja construída uma ponte 
de concreto”, diz.

Para o produtor, não tem como re-

speitar o limite de peso imposto pela 
ponte de madeira porque a região é muito 
produtiva e precisa escoar sua safra, em 
especial de gado. segundo ele encarece 
muito ter que dividir carga em caminhões, 
inclusive porque vai trazer metade da carga 
em cada veículo sendo que poderia trazer 
o dobro ou mais.

deocleciano Zeni teme que o plantio 

da safra de verão na região possa ser feito 
tardiamente por conta da ponte caída. 
Com a passagem destruída os produtores 
têm que desciar a rota pelo município de 
são Gabriel do oeste, o que aumenta o 
percurso dos ideais 50km para 120 km. 
“outra opção é irmos por Camapuã, mas 
a estrada é um areião e isto atrasa a viagem 
e danifica os veículos”, diz

produtoreS pedem coNStrução de poNte de coNcreto

Fazenda Aliança e convidados vão ofertar 
50 matrizes, 30 reprodutores e outros 
quatro animais PO, no certame do dia 5 de 
outubro, na Acrissul

Com a chegada de Maharashi 4 TE J. Galera, o trabalho de seleção ganhou mais notoriedade



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 9

geNética aditiva promove top gir
leiteiro mS, com o melhor da raça

as mais prestigiadas linhagens 
do Gir Leiteiro do brasil 
estarão representadas no 
primeiro Leilão top Gir 
Leiteiro ms, que acontece 

no dia 6 de outubro, às 20h, no tatersal 
Hélio Coelho (acrissul), com transmissão 
pelo Canal do boi. o certame é promovido 
pelo Genética aditiva do Grupo Hélio 
Coelho e Filhos.

o Genética aditiva convidou os me-
lhores selecionadores e criadores da raça 
Gir Leiteiro de mato Grosso do sul para 
participar do certame, que vai ofertar 45 
lotes entre vacas, novilhas, tourinhos e 

prenhezes.
o diretor técnico do Programa Qua-

lidade Genética aditiva, argeu silveira, 
explica que o Grupo Hélio Coelho e Filhos 
trabalha há mais de 30 anos com seleção 
genética para várias raças, entre elas o 
Gir Leiteiro.

Para iniciar o projeto do criatório de 
Gir Leiteiro, o Grupo adquiriu animais em 
duas fazendas consideradas berço da raça 
no brasil: brasília e Calciolandia. um dos 
critérios foi a compra de vacas com 15 mil 
quilos de leite por lactação.

Quando iniciou o trabalho de seleção, 
o Genética aditiva pautou-se em dois 
pilares. o primeiro deles foi a busca de 
informações por pessoas que estivessem 
na atividade leiteira há muito tempo, ou 
seja, genética de criadores produzindo 
leite com informação. 

o segundo passo foi a busca da melhor 
genética possível que representasse um 
histórico de 50 a 60 anos de seleção, o que 

significou um início de disputa de mercado 
em igualdade e produção, com o crivo de 
ter linhagens das dez melhores vacas Gir 
Leiteiro do País.

a preocupação do Grupo Hélio Co-
elho e Filhos também está na escolha 
dos reprodutores para estas matrizes de 
alta linhagem. o trabalho envolve touros 
provados como, por exemplo, sansão, bar-

bante, Jaguar, Nobre e mais recentemente 
Vaidoso, que representam os melhores 
exemplares do ranking.

Para saber mais sobre o leilão e confe-
rir o catálogo, basta acessar o site: www.
geneticaaditiva.com.br. Quem não dispo-
nibilizar de parabólica pode acompanhar 
o certame via internet, pelo site www.
canaldoboi.com ou pela Jet tV.

O certame vai ofertar 
45 lotes entre vacas, 
tourinhos, novilhas e 
prenhezes

Foto: Divulgação
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o brasil foi um dos primeiros países 
a sair da crise econômica que abalou 
o mundo e há de se entender que o 
agronegócio nacional, através de suas 
exportações de alimentos, foi o maior 
responsável por essa performance. E aí 
temos que creditar o trabalho do pessoal 
das ciências agrárias, onde se destacam 
os médicos veterinários e os zootec-
nistas. aqui em mato Grosso do sul o 
contingente desses profissionais inscri-
tos do Conselho regional de medicina 
Veterinária beira um numero aproxima-
do a 5 mil pessoas, exercendo atividades 
que vão do planejamento agropecuário, 
passando pela pesquisa, assessoria 
técnica, preservação da saúde pública 
e animal, proporcionado pelo expres-
sivo número de profissionais atuando 
nas clínicas de pequenos animais. Essa 
atuação proporciona ao Estado riquezas, 
alimentos de qualidade e segurança 
sanitária. dentro desse quadro, destaca-
se o papel do CrmV-ms como órgão 
fiscalizador, promotor da educação 
continuada e entidade maior da gestão 
político-profissional, na assessoria do 
poder público e da iniciativa privada. ao 
iniciarmos a atual gestão em janeiro de 
2007, nos deparamos com dificuldades 
administrativas e operacionais oriundas 
de épocas anteriores, mas os desafios 
foram e estão sendo vencidos. Hoje o 
CrmV-ms participa de várias entidades 
representativas da cadeia produtiva da 
produção animal; constituiu uma co-
missão especial para tratar de assuntos 
pertinentes à saúde pública; aumentou 
em 54% a fiscalização dos estabelecimen-

iNforme publicitário

tos com ati-
vidades afins 
à medicina 
veterinária e 
à zootecnia, 
cujo resultado 
dá segurança 
ao consumi-
dor e promo-
ve o exercício 
profissional. Não nos esquecemos da 
família de nossos colegas e ampliamos 
o número de beneficiários do plano de 
saúde e já estamos implantando o ser-
viço de atendimento odontológico. Na 
área da educação continuada, importan-
te para o aperfeiçoamento profissional, 
realizamos importantes parcerias e 
aporte financeiro para realização de 
cursos, seminários e congressos. Ca-
minhamos bastante na reestruturação 
do Conselho mas há muito por fazer 
e portanto, colocamos nosso nome 
e de outros profissionais realmente 
experientes e comprometidos com o 
crescimento da medicina veterinária e 
da zootecnia sul-mato-grossenses, para 
coordenarmos de forma “independente” 
ações de nossa Entidade maior para a 
próxima gestão.

No próximo dia 5 de outubro, esta-
remos esperando todos os colegas para 
o exercício democrático da eleição e 
nos valendo da maturidade política de 
todos, haveremos de selar um pacto para 
o desenvolvimento e fortalecimento de 
nossas categorias profissionais. 

osmar P. bastos
Chapa 02- Ética & reconstrução

Novas técnicas para o 
manejo pecuário serão 
apresentadas no dia de 
Campo em que a tortuga 
(maior empresa de nutri-

ção animal da américa Latina) e a marca 
Jd, do pecuarista sérgio Casali Prandini, 
realizarão na Fazenda Prata de Lei no dia 
30 de setembro a partir da 8 horas.

três temas serão abordados dentro 
do assunto proposto: Estratégias de uma 

Nelore Jd e tortuga realizam dia 
de campo No dia 30 de Setembro

pecuária sustentável; Nutrição de animais 
Po a pasto e bem estar animal com ênfase 
nas instalações e manejo.

Considerada um modelo de gestão 
pecuária pela adoção das boas Práticas 
agropecuárias da Embrapa, a Fazenda 
Prata de Lei já é acostumada a abrir suas 

porteiras para eventos do gênero. Por 
vezes a propriedade é usada como roteiro 
tecnológico para estudantes, profissionais 
e missões estrangeiras que vêm ao ms 
conhecer o sucesso produtivo do brasil 
na região do cerrado.

Para Paulo sérgio Prandini, adminis-
trador da fazenda os dias de campo, e 
especialmente este com a tortuga, é uma 
grande oportunidade para aprender e 
compartilhar conhecimento. “diversas fer-
ramentas estão à disposição do produtor, 
tanto tecnicamente como comercialmen-

te. dessa forma podemos compartilhar 
as experiências e aprimorar o negócio”, 
ressalta.

Embora seja gratuito, é necessário fazer 
inscrição para garantir vaga no evento que 
tem número de lugares limitados. o horá-
rio de início das atividades está previsto 
para as 8 horas da manhã e o término por 
volta das 15 horas. será servido almoço 
no local. mais informações pelos telefones 
(67) 3393.3145 e 8126.3841. a fazenda fica 
na rodovia br 163, km 461 (saída para 
são Paulo).

O evento será na 
Fazenda Prata de Lei, 
em Campo Grande. Os 
interessados já podem 
fazer inscrições

Foto:  Agroimagebank.com
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Novo SiSbov Será 90% 
meNoS burocrático 
que o atual modelo

Foto: Agroimagebank.com

o sistema de rastreabilidade 
bovina do brasil está pres-
tes a sofrer novas modifi-
cações. as medidas ainda 
estão sendo discutidas, 

mas já ganharam a atenção de pecuaristas, 
certificadoras e profissionais do ramo. 
segundo o fiscal federal responsável pelo 
setor no mato Grosso do sul, orasil romeu 
bandini o novo modelo deve diminuir em 
aproximadamente 90% a burocracia para 
pecuaristas.

segundo orasil bandini, a proposta em 
pauta tiraria a exclusividade de monito-
ramento do sisbov (serviço brasileiro de 
rastreabilidade da Cadeia Produtiva de 
bovinos e bubalinos) das 46 certificadoras 
existentes no brasil. o que se propõe é 
que se crie a figura do agente certificador 
(agrônomos, veterinários e zootecnistas) 
possam se cadastrar no mapa (ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento) 
e realizar as vistorias e certificações de 
Eras (Estabelecimento rural aprovado 
pelo sisbov).

Entre os dias 22 e 23 de setembro, ora-
sil bandini participou em brasília de um 
encontro que reuniu todos os responsáveis 
pelo setor de rastreabilidade nos estados 
brasileiros, com o coordenador geral do 
sisbov. segundo ele as mudanças apre-
sentadas na minuta para novo modelo são 
substanciais. o próprio produtor vai rece-
ber uma senha e incluir e excluir animais 
no banco Nacional de dados (abNd), não 
terá que ficar guardando documentação 
na propriedade, comunicados de saída e 
entrada.

serão dois tipos de sistema de identi-
ficação sendo o primeiro que é a identi-
ficação da propriedade. o animal recebe 
um brinco com a identificação da fazenda. 
Então se o animal perder aquele brinco, o 
pecuarista pode colocar outro e está re-

solvido o problema. Quando este animal 
estiver próximo de abate, ele querendo, 
identifica individualmente, pelo menos 
com 40 dias de antecedência, pelo agente 
certificador. “a propriedade teria um 
brinco padrão e a certificação passaria 
a ser dos lotes, e não mais dos animais 
individualmente, como acontece hoje. as 
novas regras são favoráveis aos pecuaristas, 
pois facilitariam o processo, reduzindo a 
burocracia”, explica orasil.

 o novo modelo ainda não tem data 
para começar a valer. Para eu isto aconte-
ça obrigatoriamente o brasil tem que ter 
implantado o sistema de Gta Eletrônico. 
Por conta disto vai demorar um pouco 
mais para que o novo sisbov passe a fun-
cionar. Foi firmado um convênio entre 
o mapa e a Confederação Nacional da 
agricultura para que ela desenvolva um 
software para Gta eletrônico. só depois 
disto é a nova instrução normativa para o 
sisbov poderá funcionar. a previsão é que 
o novo modelo esteja em funcionamento 
no segundo semestre de 2010. antes que 
realmente valha, a normativa será colocada 
em consulta pública, por 90 dias, onde 
qualquer cidadão poderá fazer sugestões 
de mudanças.

“Há o risco de a união Européia (uE) 
chegar e dizer: olha é muito bonito, mas 
nós não aceitamos. Porém, segundo a 
coordenação nacional do sisbov isto não 
deve acontecer porque há a opção do 
produtor brincar individualmente cada 
animal que vai exportar para estes países”, 
diz orasil.

um número maior de profissionais 
aptos a certificar geraria maior competi-
ção, possibilitando a redução de custos. 
as medidas também são favoráveis aos 
técnicos do setor, pois traria novas opções 
de trabalho a agrônomos, veterinários e 
zootecnistas. 

Pela proposta, 
pecuarista vai ter 
duas opções de 
rastreabilidade, 
sugundo coordenador 
do Sisbov
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No dia 6 de outubro, a 
partir das 20h, no tatersal 
da acrissul, acontece o 
primeiro Leilão top Gir 
Leiteiro ms, onde serão 

ofertados 45 lotes entre vacas, novilhas, 
prenhezes, tourinhos e aspirações. a 
Fazenda andorinha é uma das partici-
pantes.

fazeNda aNdoriNha participa do leilão top 
gir leiteiro mS com aNimaiS de alto padrão

Hugo belchior da Cunha e Hugo Filho, 
proprietários da Fazenda andorinha, vão 
vender uma aspiração de Noite tE da são 
José. a matriz é da família de dengosa tE 
da mutum, que já conquistou o título de 
Grande Campeã Nacional com 12 títulos 
de progênese de mãe; foi Grande campeã 
e melhor úbere nacional na Expomilk 
2004 e ainda reserva Grande campeã e 

recordista de Produção de Leite em um 
dia na ExpoZebu 206 – com a marca de 
46,11kg.

“adquirir um animal da família den-
gosa tE da mutum representa o que há 
de melhor da raça Gir Leiteiro nacional-
mente”, explica Hugo belchior, que há 10 
anos iniciou seu seleto plantel de Gir e há 
23 anos é criador de Girolando.

outro destaque da Fazenda andorinha 
é a venda da matriz Hyana da andorinha 
(filha do Nobre tE da Cal x safira da 
andorinha) e parida de fêmea do modelo 
tE de brasília.  Esta matriz representa o 
trabalho de seleção da fazenda (raça, leite, 
fertilidade e longevidade). Ela produziu 
em sua primeira pesagem oficial 20 kg 
de leite.

a terceira opção é a venda de uma 
prenhez sexada de fêmea de Querência 
tE dal Cal. com Ca. sansão. (Ela é filha 
de daltonte Patical x Fidalga raposo Cal). 
Fidalga raposo Cal mãe de Querencia, 
é irmã própria do benfeitor raposo Cal 
(foi líder por quatro anos consecutivos do 
ranking Embrapa abCGil e tricampeão 
progênese de pai na Expozebu).

Quem adquirir a prenhez vai levar 
para seu criatório um animal com fortes 
qualidades genéticas, pois traz em sua 
genealogia o gabarito da Fazenda Cal-
ciolandia.

LEILÃO – o top Gir Leiteiro ms 
acontece no dia 6 de outubro, 20h, na ac-
rissul, durante a Expoms. a transmissão 
fica por conta do Canal do boi.

Já estão abertas as inscrições para os 
criadores que desejam participar da 
Expoinel ms 2009 indoor, grande 

feira da pecuária nacional promovida 
pela associação sul-mato-Grossense dos 
Criadores de Nelore - Nelore ms. até o 
dia 30 de outubro, o investimento é de r$ 
180 por argola. após a data, o valor subirá 
para r$ 200. as inscrições podem ser feitas 
através do site www.nelorems.org/expoinel 
ou pelo telefone (67) 3342-1746.

a maior feira indoor no mundo da raça 
Nelore acontece entre os dias 05 e 15 de 
novembro, no Centro de Convenções e 
Exposições albano Franco, em Campo 
Grande-ms. Para este ano, a expectativa 
é de 150 expositores de diversas partes do 
país, uma média de 20.000 visitantes, e 
1.200 animais no recinto durante os onze 
dias de feira.

abertaS aS iNScriçõeS 
para a expoiNel mS 2009

o sba – sistema brasileiro do agro-
negócio – fará a cobertura completa da 
feira, com flashes ao vivo direto da pista de 
julgamentos, e a transmissão de 12 leilões 
pelo Canal do boi, dos 14 que acontecem 
durante a exposição.

Foto:  Maykon Torales / Agroimagebank.com
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Superleilão madeiral oferta 150 touroS
daS raçaS boNSmara e moNtaNa
O remate, que está marcado para o dia 01 
de outubro, vai ofertar 80 touros Bonsmara 
e 70 Montana. As raças que são oriundas 
do continente africano possuem alta 
adaptabilidade além de produzir excelente 
qualidade de carne

acontece no dia 01 de outubro 
o superleilão madeiral, do 
pecuarista Carlos maluhy. 
o leilão, que inicia as 13h, 
no recinto da acrissul, vai 

ofertar 150 touros, sendo 80 da raça bons-
mara e 70 montana. o canal do boi será o 
responsável pela transmissão ao vivo.

de acordo com o pecuarista Carlos 
maluhy (o responsável por trazer as raças 
africanas bonsmara e montana para o brasil 

por volta de 1997), as expectativas para o 
evento são boas, já que animais dessas raças 
atraem pecuaristas e atendem as exigências 
de qualidade por parte dos frigoríficos. “Es-
tamos sentindo que o cruzamento industrial 
está de novo atraindo os pecuaristas, e com 
as necessidades dos frigoríficos de gado 
de melhor qualidade para exportação, nós 
temos as duas opções de touros para fazer 
cruzamento industrial”, explica.

Em 1997, o sêmen da raça bonsmara, 

proveniente de então embriões importados 
da argentina, foi usado, no brasil, num 
projeto de formação de raças compostas. 
o resultado foi muito bom e alguns cria-
dores resolveram trazer a raça da África 
do sul, pois, acreditaram que ela poderia 
ajudar a solucionar uma dificuldade da 
pecuária local; ter um touro sem sangue 
de Zebu que conseguisse trabalhar bem 
nessas condições de clima e produzisse 
animais com muita heterose e com carne 
de altíssima qualidade. “a vantagem do 
bonsmara é que é uma raça que faz F1 
cruzamento industrial, com 100% de he-
terose, tendo uma adaptação boa e além 
do mas ele tem uma qualidade de carne 
excelente, a melhor que nós temos hoje 
disponível”, afirma.

o protocolo sanitário brasil-África do 
sul permite somente o envio de embriões 
congelados. Portanto, um lote de vacas e 
touros foi criteriosamente selecionado na 
África do sul e os embriões foram coleta-
dos e enviados ao brasil. Em 2000, nasceu 
a associação brasileira dos Criadores de 
bonsmara, homologada no ministério da 
agricultura, que já tem criadores nas im-
portantes regiões pecuárias do País. 

Já o montana, maluhy destaca a pre-
cocidade como um diferencial da raça 
que também apresenta um alto nível de 
heterose que pode ser mantida por várias 
gerações dos animais. as vantagens é que 
as vacas desmamam bezerros de 30 a 50 
Kg mais pesados que a média das vacas 
Zebu. os machos montana atingem as 
17@ antes dos dois anos de idade. Já as 
fêmeas estão prontas para reprodução a 
partir dos 14 meses. as taxas de prenhez 
e reconcepção iguais ou melhores que 
as apresentadas pelas fêmeas F1. touros 
montana estão sexualmente maduros aos 
18 meses, sendo que em alguns casos, aos 
12 meses. “o montana é um touro compos-
to, com altíssima pressão de seleção e que 
também faz uma heterose muito grande 
no cruzamento e mantém essa heterose 
nas outras gerações por ser um animal 
composto”, explica.

a trajano silva, responsável pela a 
realização do superleilão madeiral, já 
disponobiliza dVd”s da filmagem dos 
150 touros que serão ofertados no dia 
primeiro de outubro, além de poder obter 
informações sobre os lotes por meio do 
portal www.trajanosilva.com.br, cadastros 
para lances também podem ser feitos pelo 
telefone (67) 3342-8899.

Carlos Maluhy, da Madeiral Agropecuária

Foto:  Maykon Torales / Agroimagebank.com
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figueirão: o maiS Novo muNicípio de mS 
comemora SeiS aNoS de emaNcipação

Foto: Divulgação

a região Norte de mato 
Grosso do sul está em festa, 
Camapuã que completa no 
próximo dia 30 de setem-
bro 61 anos e o mais novo 

município do Estado, Figueirão que no dia 
29 faz seis anos de emancipação. a cidade 
localizada a 260 quilômetros de Campo 
Grande e que hoje conta com aproximada-
mente 5.000 habitantes, foi desmembrada 
do município de Camapuã em 2003 por 
meio de um plebiscito e possui uma área 
territorial de 4914,78km².

Figueirão que está localizada no divisor 
das bacias hidrográficas do Paraguai e 
Paraná, conta com um potencial turístico 

como, por exemplo sítios arqueológicos, a 
Casa da Pedra, Quedas d’água do roncador, 
balneário do rio Verde, Figueira centená-
ria, trecho da estrada dos Jesuítas, a Pedra 
bonita que pode ser vista da própria cidade 
e inúmeros pontos turísticos que podem 
ser desfrutados dos que são admiradores 
da natureza.

de acordo com o prefeito de Figueirão, 
Getúlio Furtado barbosa (foto), segunda 
autoridade a administrar o município, as 
comemorações vão até terça-feira (29) data 
do aniversário da cidade. Na agenda consta 
com uma vasta programação desde desfiles 
de bandas, carros alegóricos, ordem de 
serviços de obras como a construção do 

Hospital municipal, Cras e de 50 casas 
populares, além de feiras de artesanato e 
shows.

segundo o prefeito, a festa é para toda 
a população da cidade, sendo que todos 
do Estado estão convidados para partici-

parem das festividades de aniversário do 
município. “Esta festa é aberta para todos e 
é um convite para que as pessoas venham 
conhecer a cidade, isso tudo é a valorização 
da região e do município. Essa festa é um 
agradecimento para a população do bom 
retorno que tivemos”, afirma.

segundo o prefeito, no dia do aniver-
sário (29) as comemorações começarão 
por volta das primeiras horas da manhã. 
Às 6h haverá uma alvorada, às 7h um 
culto ecumênico, no período da tarde 
jogos infantis no Ginásio de Esporte da 
cidade e a noite a grande atração, o show 
da dupla camapuanense Luis Goiano e 
Girsel da Viola.

de acordo com o prefeito Getúlio 
Furtado barbosa que está animado com o 
sexto aniversário de Figueirão, a cidade já se 
desponta como uma das principais praças 
na produção de bezerros de qualidade do 
Estado e já tem projetos para a constru-
ção do primeiro tatersal do município. 
Figueirão que no ano que vem já quer estar 
com a obra finalizada, já tem uma área de 
5 hectares doada pela prefeitura para por 
em prática o projeto, finaliza.

A cidade que foi desmembrada de Camapuã em 2003 
está em festa. Figueirão é o município mais novo do 
MS. As comemorações já começaram e seguem até 
o aniversário da cidade no dia 29 de setembro. Os 
dois municípios são conhecidos por sua produção de 
bezerros de qualidade
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Questões ambientais que 
envolvem o rio taquari 
estão prejudicando o de-
senvolvimento do setor 
turístico de municípios da 

região norte de mato Grosso do sul, em 
especial Coxim. o rio, que é o principal 
afluente do rio Paraguai, está sofrendo um 
grande processo de assoreamento, onde 60 
toneladas de sedimentos são depositadas 
diariamente em seu leito.

segundo o biólogo Nilo Peçanha, o rio 
taquari é um dos responsáveis pela conti-
nuidade da vida de animais e moradores da 
região pantaneira. além disso, municípios 
que dependem do rio para desenvolver o 
setor turístico de pesca estão perdendo 
movimentação econômica. “ainda dá 
tempo de se recuperar o taquari, mas para 
isto é preciso que as pessoas colaborem, 
pois ao longo de 30 anos ele vem sofrendo 

agressões que resultaram em um grande 
desastre ecológico”, disse.

o ribeirinho antônio Gomes, que 
nasceu e cresceu em Coxim, revela que 
desde criança acompanha o processo 
de assoreamento do taquari, porém, 
segundo ele, nos últimos anos está mais 
dif ícil conseguir o sustento da família, por 
meio da pesca. “tem dia que a gente não 
consegue pegar um peixinho sequer pra 
comer”, lamenta.

ao longo do rio é visível o estado de as-
soreamento com o acúmulo de areia no leito 
que acaba se transformando em “prainhas”. 
É comum também encontrar embarcações 
pequenas e médias encalhadas no fachil 
(parte rasa). “até o trabalho de fiscalização 
fica dif ícil devido ao assoreamento”, diz o 
comandante da Polícia militar ambiental, 
major César Freitas.

a equipe do Jornal agroin esteve em 

deStruição do taquari preJudica o 
Setor turíStico Na região Norte de mS

Coxim para verificar a situação do rio e 
presenciou – embora tivesse chovido dois 
dias antes – que a situação é de alerta. in-
clusive há uma verba prevista no orçamento 
Geral da união deste ano assegurando 54 
milhões para um trabalho de recuperação 
do taquari, porém a liberação depende do 
ministério da integração Nacional.

Para chamar a atenção de moradores e 
autoridades políticas o Consórcio intermu-
nicipal para o desenvolvimento sustentável 
da bacia do taquari (Cointa) promoveu 
um manifesto dia 21 de setembro. Por uma 
hora a br-163 foi fechada alternadamente 
no posto da Polícia rodoviária Federal em 

Coxim, para distribuição de mudas nativas 
e frutíferas, panfletos e adesivos. do movi-
mento foi confeccionada a Carta de Coxim, 
que será entregue ao ministro da integração 
Nacional, Gedel Vieira Lima, pedindo a 
liberação da verba de r$ 54 milhões.

o Cointa foi idealizado pelo então pre-
feito de Coxim e hoje deputado estadual, 
Júnior mochi. atualmente 11 municípios 
compõem o consórcio: alcinópolis, são 
Gabriel, Camapuã, Figueirão, Coxim, Pedro 
Gomes, rio Verde, Costa rica, sonora, 
bandeirantes e rio Negro. todos, exceto 
rio Negro, têm área em uma das 44 sub-
bacias do rio taquari no Estado.

o fato histórico que teve início em 
1593, época em que o oeste bra-
sileiro era colonizado, está se tor-

nando um bom negócio para impulsionar o 
turismo histórico das cidades que faz parte 
desse marco. Parte do trajeto fluvial que 
foi rralizado ha muitos anos por jesuítas 
e comitivas monçoeiras, será refeito por 
pessoas que querem conhecer um pouco 
mais das histórias do brasil.

Entre os dias 10, 11 e 12 de outubro 
acontece em Coxim a Expedição Fluvial e 
o seminário temático sobre as rotas das 
monções, período em que o oeste brasileiro 
era colonizado. o evento que visa resgatar 
o fato histórico já está em prática desde 
1998 e pode se tornar uma boa oportuni-
dade para impulsionar o turismo histórico 
da região. o trajeto que esse ano começa 
pela cidade de são Gabriel do oeste e que 
termina em Coxim é a nostalgia de uma 
época de descobertas do brasil. boa parte 
das edições ocorreu em Camapuã, municí-
pio localizado a 143 quilômetros de Campo 
Grande região norte do Estado.

rota daS moNçõeS impulSioNa turiSmo hiStórico
de acordo com Nilo Peçanha Coelho, 

coordenador técnico do Cointa (Consórcio 
intermunicipal para o desenvolvimento 
sustentável da bacia Hidrográfica do rio 
taquari), instituição que é responsável pelo 
o evento, disse que a atitude de resgatar um 
fato desse porte, é por se tratar de uma opor-
tunidade para explorar o turismo histórico 
da região, vivenciando o trajeto feito há de 
ano, por pessoas que contribuíram para a 
colonização do interior do brasil.

segundo o advogado Jaquessom mar-
celino de souza, que atualmente é proprie-
tário da fazenda Camapuã, local onde os 
jesuítas espanhóis se estabeleceram por 
volta de 1593 e que na primeira metade 
do século XViii, os irmão Lemes criaram 
na propriedade um sítio de abastecimento 
e proteção aos navegantes, as comitivas 
monçoeiras que passaram pelo território 
vindo de são Paulo rumo a Cuiabá em busca 
de ouro, fez com que a região tornar-se 
ponto de parada obrigatória para o abas-
tecimento de alimentos e manutenção de 
equipamentos das embarcações. 

de acordo com o Jaquessom mar-
celino, o fato “rota da monções” pode 
ser uma oportunidade para investir no 
turismo histórico na região por meio da 
criação do museu Histórico municipal de 
Camapuã que já tem uma area destinada 
para a construção. “Nós estamos com um 
projeto do sebrae  e recebendo apoio da 
prefeitura de Camapuã para fazer a revi-
talização da fazenda Camapuã que seria o 

local de reabastecimento das monções, isso 
tudo vai impulsionar o turismo histórico 
da região por meio da criação do mHmC 
(museu Histórico municipal de Camapuã) 
”, explica.

Já para o jornalista e advogado Etevaldo 
Veieira, a rota das monções é um marco 
na colonização do oeste do brasil sendo 
que o norte do Estado de ms é a primeira 
região colonizada do centro do País. 

Ao longo do rio é visível o estado de assoreamento, 
que tem provocado baixas no setor turístico da 
região, que envolve mais de dez municípios

Foto:  Eliane Ferreira / Agroimagebank.com
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olunac ocials

Marcada para acontecer de 08 a 18 de outubro a Exposição 
Agropecuária de São José do Rio Preto/SP, a Exporiopreto 2009. A 
feira tem a mão mágica de Moacyr Seródio,  mentor do Agroin, e 
atual Secretário de Agronegócios do município. Ele espera alguns 
companheiros do MS para expor na Exporiopreto o melhor nelore 
do Brasil; Guilherme Bumlai, Rene Paulela e York Correa possivel-
mente estarão com animais lá. Quem tiver interesse pode fazer 
inscrições pelo site, www.exporiopreto2009.com.br

Depois de algum tempo longe das pistas de Uberaba, a Fazenda 3R, de Rubinho Catenacci, voltou 
a participar da pista da ABCZ, que é a mais competitiva do país.  Durante o julgamento da Expoinel 
2009 (edição nacional) a Marca 3R fez dois primeiros prêmios e uma fantástica colocação de Re-
servada Campeã Bezerra com Bélgica VIII FIV da 3R (9 a 10 meses), ou seja, ela é a segunda melhor 
bezerra entre todas que participaram da Expoinel 2009. As façanhas de Rubinho não pararam por ai 
durante a Expoinel, o animal foi arrematado por R$ 180 mil, pelo criador Ricardo Vicintim, da Rima 
Agropecuária, durante o 7° Leilão Nova Mata e Nova Trindade. Em 2009 a Fazenda 3R já havia entrado 
para a história da pecuária ao comercializar os bezerros de corte mais caros do mundo.

A cidade de Rio Brilhante também foi aniversariante do mês de 
setembro, dia 26. O município completou 80 anos com muita 
festa e inauguração de obras. Prestigiadíssimo, o prefeito de 
Rio Brilhante Donato Lopes, que ocupa o cargo pela quarta, 
vez recebeu grande número de personalidades políticas para 
a festança, entre os quais o governador André Puccinelli. Nos 
últimos anos Rio Brilhante teve grande crescimento econômico 
com a chegada da cana de açúcar e a Usina Louis Dreyfus.

Rafinha Coelho Possik agitou a capital paulista no dia 14 de se-
tembro.  O motivo foi a festa de aniversário que comemorou seus 
7 anos. Rafinha, bisneto do saudoso Wilson Coelho, herdou do 
bisavô a paixão pelo campo de vacarias. Segundo o próprio Ra-
finha, passar dias na Fazenda Ramalhete em Rio Brilhante está 
entre as coisas que mais gosta na vida. Parabéns!

Aguiar Pereira, da Correa da Costa Leilões, comemora no próxi-
mo dia 08 de outubro seu aniversário.  Pelo competente trabalho 
que desenvolve como empresário do ramo leiloeiro, desde já 
recebe os comprimentos. Parabéns

Donato Lopes Rafael, Moacyr e Marcelo Birolli Pedro Henrique, Rafael e Rafinha

Rubens Catenacci e Mariinha

Aguiar Pereira


