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rEsíduos dE usina  provoCam surto 
dE mosCas do Estábulo Em angéliCa

Campo grandE faz 110 anos
dE história no dia 26 dE agosto

prEsEnça dE rEsíduos químiCos
é assunto para fiCar Em alErta

Uma surpresa nada agradável 
preocupa proprietários ru-
rais com chácaras e fazendas 
que ficam próximas da usina 
angélia agro-Energia, no 

município de angélica. Há alguns dias eles 
convivem com uma infestação pontual de 
moscas do estábulo, que começaram a se 

proliferar rapidamente em resíduos da 
unidade sulcroalcooleira.

Preocupados com a situação, fazendei-
ros procuram a direção do Jornal agroin 
para relatar o caso que foi encaminhado 
ao conhecimento da Federação de agri-
cultura de Mato grosso do sul (Famasul). 
o resultado foi a busca de auxílio perante 

a Embrapa Campo grande e com o enge-
nheiro agrônomo e especialista no trato 
de resíduos de usinas, Roberto antônio 
Malintence.

inicialmente, suspeitava-se que as 
moscas estavam se reproduzindo na 
vinhaça, mas foi constatado que devido 
as condições de temperatura favoráveis 
e ao acúmulo de torta de filtro da usina, 
que teve suas atividades paralisadas por 
15 dias devido as constantes chuvas, as 
moscas encontraram condições ideais para 
procriação. Na unidade foram encontrados 

ovos e larvas.
Nas propriedades vizinhas o gado foi 

bastante castigado, pois a mosca do está-
bulo é hematófaga (se alimenta de sangue) 
e acaba incomodando tanto o animal com 
suas doloridas ferroadas que tiram a atenção 
e os mesmos que deixam de se alimentar 
normalmente para espantá-las.

segundo o presidente do sindicato Rural 
de angélica, antônio gesuatto, além dos 
animais, várias pessoas foram atacados 
pelas moscas e apresentam manchas roxas 
por vários locais do corpo.     Página 5

Embora o controle da praga já tenha começado, 
proprietários e entidades continuam preocupados

Página 3 Página 8
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os espaços em branco deixados pelo 
Estado brasileiro no território nacional 
expõem aos nossos olhos, a toda hora, 
a sua ocupação por grupos criminosos 
organizados. Exemplo mais ostensivo é 
o das quadrilhas que se tornam donas 
de favelas e substituem o administrador 
público, direcionando o dia a dia dos 
moradores e com isso submetendo-se à 
sua vontade. Enfim, um poder paralelo 
se implanta, quase sempre na forma de 
desafio.

Esse mal terrível se amplia incontrola-
velmente e dá a dimensão da incompetência 
do poder público. talvez o exemplo das 
favelas não seja o mais grave. É possível 
que o mais grave esteja no campo, onde 
verdadeiros exércitos organizados partem 
para a ocupação de terras que eles próprios 
adjetivam de devolutas, improdutivas, sem 

dono, etc.      
Numa verdadeira democracia é per-

feitamente compreensível, e até mesmo 
desejável, que grupos de pessoas margi-
nalizadas ou excluídas se organizem para 
pressionar o poder público em favor de 
suas reivindicações. Nesse prisma, por 
ser democrático, os grupos organizados 
de sem-terra acabaram por ser aceitos, 
assim como demais associações de 
classe, partidos políticos que odeiam 
a democracia, sindicatos, segmentos 
não-governamentais, etc. Mas causa per-
plexidade não que esses grupos existam 
e defendam os próprios interesses, mas 
que tirem proveito dos vazios deixados 
pelo Estado para cometer crimes não 
punidos, que se multiplicam a cada dia, 
ao estímulo da impunidade. Quando não 
há certeza da punição, como no caso dos 
sem-terra, o mau exemplo faz a crimi-
nalidade crescer sem controle.      

É forçoso observar que a prática das 
invasões se fortalece na medida em que 
as reivindicações dos grupos organiza-
dos não encontram resposta do poder 
público. sendo inúteis as pressões de-
mocraticamente exercidas, violência e 
criminalidade surgem como alternativa 
seguida. diferente seria se houvesse um 
esforço efetivo e transparente em favor 
da reforma agrária, não essa claramente 
inútil que decorre das invasões. só uma 
política agrária feita com inteligência 
poderia, a esta altura, livrar o País das 
invasões e dos transtornos que represen-
tam para os proprietários de terras.      

É sempre bom não esquecer que, 
além de violação civil e constitucional ao 
direito de propriedade, a invasão de ter-
ras constitui crime, previsto no Código 
Penal, que se consuma com a invasão real 
(f ísica) ou ficta (grave ameaça), da qual 
participem no mínimo três pessoas ou 
muitas mais. É o que todo dia desfila aos 
nossos olhos, pelas páginas dos jornais 
e pelas telas da televisões. Por se tratar 
de crime, seria dever do poder público 
evitá-lo e combatê-lo. Mas, a despeito 
de o aparelhamento policial ter conheci-
mento prévio das invasões, elas ocorrem 
sem a menor oposição e até mesmo com 
o estímulo do atual governo federal.      

Não há dúvida alguma de que as orga-
nizações de sem-terra têm em sua gênese 
a falida doutrina marxista, combalida e 
desacreditada no mundo todo, mas que 
ainda encontra adeptos fervorosos nos 
grupos íntimos do presidente da Repú-

blica. Como quem acende uma vela a 
deus e outra ao diabo, o chefe da Nação 
assopra a brasa para aquecer o regime 
capitalista ao mesmo tempo que, com “a 
mão do gato”, alimenta e estimula os que 
pregam a economia de Estado.

todos sabemos quanto a impunidade 
estimula a criminalidade. indiferente 
a isso e aceitando passivamente que 
os grupos de sem-terra, disseminados 
por todo o País, invadam propriedades, 
criando um perigoso conflito de classes, 
o presidente da República muitas vezes 
causa a impressão de que se diverte 
com isso. Em verdade, não só o seu go-
verno, como os dos Estados, conhecem 
por antecipação as invasões e se tornam 
delas expectadores, permitindo que se 
consumem, ou seja, fica perfeitamente 
claro que o espaço é deixado em aberto 
propositadamente. isso traduz a ideia de 
que os sem-terra são usados para favore-
cer interesses políticos e partidários e até 
para facilitar desapropriações de terras 
de pessoas espertas, que não conseguem 
vendê-las. a corrupção, nesse contexto, 
alia-se à agitação. Lamentavelmente, além 
de deixar o País de pernas para o ar, esse 
comportamento serve tão somente para 
negar os princípios democráticos alcança-
dos a duras penas pelos brasileiros.      

interessante conferir que alguns 
grupos chegam mesmo a avisar publi-
camente, em entrevistas públicas, o mês 
em que as invasões ocorrerão (quem não 
se lembra da repetição do “abril verme-
lho”?). E o poder público nada faz para 
resguardar a ordem e garantir o direito 
de propriedade, assegurado pela Consti-
tuição federal. Mais grave: a restituição 
da paz social passa a depender da reinte-

gração de posse determinada pelo Judi-
ciário, o qual, contudo, encontra enorme 
dificuldade para punir criminalmente 
os invasores, dada a confusão quanto 
à identificação da autoria (os invasores 
em geral são centenas). o omissão do 
governante, quando deixa de impedir 
uma invasão da qual tem conhecimento 
prévio, é criminosa, porque não pode 
abdicar do dever de cumprir as leis e a 
Constituição, as quais jurou cumprir no 
ato de posse.      

Estudiosos do problema representado 
pelos sem-terra estimam que esse exér-
cito hoje é composto por muito mais de 
1 milhão de pessoas. somente um dos 
grupos, o Mst, de acordo com estudo 
da pesquisadora Elenira de Jesus sou-
za, da Universidade Estadual Paulista, 
mobilizou 376.329 famílias de 2000 a 
2007, com a média de cinco pessoas por 
família. incrivelmente, até a Comissão 
Pastoral da terra, vinculada à Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, 
tem estimulado as invasões de áreas 
privadas, ao pretexto talvez de proteger 
os grupos marginalizados da sociedade. 
Não deixa de ser curioso que os bispos 
católicos se empenhem em estimular as 
invasões, para favorecer grupos que se 
valem da violência, mas se esqueçam 
daqueles que são invadidos e sofrem os 
prejuízos por elas causados. soa como se 
os invadidos estejam sendo excluídos da 
religião católica ou tenham alguma coisa 
que ver com o demônio, pelo “pecado” 
de possuírem um pedaço de terra. 

O autor é desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo. E-mail: 

aloisioparana@ip2.com.br
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Capital da pECuária E dos ipês 
ChEga aos 110 anos dE história

Nas comemorações do 
aniversário de 110 anos 
de Campo grande, o Jor-
nal agroin entrevista o 
ambientalista e diretor 

da ong Ecoa, alcides Faria (foto). Ele foi 
idealizador da iniciativa de transformar a 
cidade Morena em “Capital dos ipês”- (veja 
matéria abaixo).

Qual a visão de um nato defensor do 
meio ambiente em relação ao crescimento 
econômico de Campo grande? Estes e 
outros temas alcides Farias comenta a 
seguir.

Agroin – Sempre aconteceram 
campanhas, talvez mais tímidas, so-
bre a preservação do meio ambiente. 
Campo Grande tem realmente esta 
consciência?

Alcides Faria – Primeiro, não é 
possível desenvolvimento sem que haja 

cuidados ambientais. Você pode imaginar 
desenvolvimento sem água? impossível! 
desenvolvimento sem cuidado com os 
solos? impossível! Para entender isto tem 
que romper a idéia que meio ambiente é 
tratar da água e do bicho. Na verdade, é 
tratar do conjunto de fatores ambientais 
que nos envolvem. Mato grosso do sul 
tem sua economia baseada em fatores 
ambientais, pois a base de sua economia é 
a pecuária e a agricultura. Então o cuidado 
ambiental é fundamental para a economia. 
Não tem nenhum setor que funcione sem 
água e, além do mais, a economia consegue 
ter melhor desenvolvimento e sucesso se 
as pessoas estão bem.

a maior parte do município está na 
Bacia do Paraná. E temos que perceber este 
entorno ambiental nosso. Campo grande 
está no meio do cerrado, mas temos que 
lembrar que estamos em cima do aqüífero 

guarani e aí temos que lembrar que não 
podemos contaminar nossa água. Porque 
senão teremos um custo econômico maior 
pra consegui-la pura.

Agroin – A Capital está ganhando 
ares de metrópole. A questão trânsito 
está no rumo positivo ou negativo?

Alcides Faria – Quando se pensa numa 
cidade e seu desenvolvimento temos que 
pensar no aspecto transito também por-
que se as pessoas tivessem um trânsito 
mais livre ou se tivessem emprego mais 
próximo de casa poderiam render muito 
mais e teriam certo tempo pra descansar 
mais. Por isso temos fazer análises sobre 
várias unidades ambientais.

Este ponto me traz certa tristeza porque 
poderíamos ter feito totalmente diferente, 
mas diferentes administrações fizeram 
apostas quase que exclusivas no carro. E 
qualquer cidade do mundo que aposte no 
transporte usando carro corre pra morte. 
tem que se pensar em ciclovias e não só 
periféricas, mas também na área central.

Agroin – O que o senhor diria, neste 
período de comemoração do aniversário 
de Campo Grande, para as autoridades 
responsáveis pela cidade

Alcides Faria - Na era da ciência e da 
informação o que faz uma boa economia 
é a cabeça das pessoas. Elas estando bem 
vai ter desenvolvimento econômico. Hoje 
o que mais promove desenvolvimento 
econômico é mais o desenvolvimento da 
inteligência e menos o do braço.

Campo grande recebeu um grande 
plantio de mudas de ipês no final da 
década de 90. a idéia de transfor-

mar a cidade na “Capital dos ipês” surgiu 
do ambientalista alcides Faria, que acabou 
comentando com o então prefeito andré 
Puccinelli, que adotou o projeto.

Foi realizado um grande plantio de mu-
das que devem começar a florir no próximo 
ano. Normalmente a árvore começa a soltar 
as primeiras flores com seis anos em média, 
podendo variar conforme as condições 
climáticas e de solo.

Embora não haja uma lei que dê o título 
de “Capital dos ipês” para Campo grande, 
a idéia é mais de consciência ambiental e 
de referência ambiental. “Ficaria muito feliz 
se isto fosse transformado numa lei. acho 
que pode ocorre em breve já que o resultado 
das árvores floridas já vai começar a dar 
mostras”, diz alcides.

a admiração de alcides Faria por ipês 
é tão grande que quando ele era conselho 

Capital dos ipês floridos
nacional de meio ambiente sugeriu que a ár-
vore fosse definida como símbolo nacional, 
porém representantes da região nordeste 
do País foram contra por acreditarem que 
por conta da diversidade e a não ocorrência 
da árvore em todos os estados o título não 
identificaria todas as regiões.

A IDÉIA – alcides Faria revela que a 
idéia dos ipês em Campo grande surgiu 
quando ele fez uma viagem a Washington 
(Estados Unidos). Lá, em determinado 
período, ocorre a florada das cerejeiras, 
que somam mais de 40n pés, que foram 
doados pelo Japão. “Vi as pessoas nos cafés, 
nas ruas até emocionadas com tamanha 
beleza. daí pensei: por que não ipê em 
Campo grande? 

alcides também revela que Campo gran-
de sempre que mostrado nacionalmente pela 
mídia quase que em todas as vezes eram 
mostrada imagens de ipês. “Com a idéia 
também pretendi tirar esta lembrança de 
rota do tráfico ou coisas ruins”.

Qual a vocação rural de Campo 
grande? Esta pergunta vai ser 
respondida em breve, depois que 

a prefeitura municipal fizer um levanta-
mento e implantar os agropólos, que serão 
núcleos produtivos com capacidade para 
diminuir a carência de vários produtos 
como, por exemplo, frutas e verduras.

o secretário municipal adjunto de 
desenvolvimento Econômico, de Ciência 
e tecnologia e do agronegócio; Natal 
Baglioni Meira Barros (foto), destaca que 
a Capital tem grande potencial para ser 
desenvolvido no agronegócio, porém 
estudos técnicos vão demonstrar os seg-
mentos mais indicados para cada região/
assentamento ou comunidade rural.

Por meio de uma empresa de consul-
toria, será realizado o diagnóstico de cada 
comunidade rural e o levantamento das 
potencialidades para que sejam elabora-
dos projetos específicos para cada região, 
desenvolvendo assim os onze agropólos 

CidadE Com voCação rural 

Campo Grande comemora no dia 26 de agosto 110 
anos. Como capital de Mato Grosso do Sul soma 
32 anos de vocação para o agrosetor

que farão parte do grande agropólo Me-
tropolitano de Campo grande. 

Ambientalista Alcides Faria

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank
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govErno vai invEstir r$ 690 mil Em 
pEsquisa sobrE a soja no Estado

o governador andré Pucci-
nelli, por meio da secre-
taria de desenvolvimen-
to agrário, Produção, 
Comércio, indústria e 

turismo (seprotur), investirá R$ 690 mil 
em projetos voltados a divulgação cien-
tífica e desenvolvimento tecnológico da 
soja em Mato grosso do sul. o convênio 
que celebrará a liberação dos recursos, 
será firmando no dia 17 de agosto, entre 
o Estado e a Fundação Ms para Pesquisa 
e difusão de tecnologias agropecuárias, 
durante solenidade na governadoria. 

de acordo com o cronograma de 
trabalho do Convênio que será, caberá a 
Fundação Ms, com sede em Maracaju, de-
senvolver os trabalhos de campo, em uma 

área de aproximadamente 500 hectares, 
naquele município. o apoio financeiro 
do Estado servirá para validar e difundir 
tecnologias de maior produtividade, dentre 
as melhores cultivares e épocas de plantio, 
proporcionando o aumento de matéria 
prima e melhoria da qualidade desta, 
para o processo industrial (esmagamento 
e transformação).

segundo explica a secretária da sepro-
tur, tereza Cristina Correa da Costa dias, 
os recursos também serão direcionados a 
aquisição insumos - corretivos, fertilizan-
tes, herbicidas, inseticidas e outros para 
o controle de doenças e pragas invasoras. 
E dentre os resultados esperados, estão o 
melhor desempenho da produção estadual 
na safra Verão. “os trabalhos de campo 

visam o aumento de matéria prima para a 
indústria e melhoria da qualidade da soja 

no Estado”, destaca. 
o presidente da Fundação Ms, antonio 

Reinaldo schneid, disse que a pesquisa 
será fundamental para o aprimoramento 
da produtividade da soja, principalmente 
quando as condições climáticas ficam 
cada vez mais rigorosas, com prolongados 
períodos de estresses hídricos e tempera-
turas adversas. “torna-se indispensável 
a utilização da pesquisa, bem como as 
avaliações de comportamento, produ-
tividade e resultado, além de podermos 
realizar trabalhos de tratos culturais em 
plantas daninhas, insetos e doenças que 
têm surgido nas últimas safras”. 

CONVÊNIO- Com contrapartida de 
aproximadamente R$ R$ 77 mil por parte 
da Fundação Ms, caberá a ela assumir os 
serviços e parte dos custos de implantação 
dos campos de pesquisa e experimentos, 
que são as operações agrícolas (plantio 
e aplicação de corretivos, fertilizantes, 
defensivos) e das despesas de colheita e 
pós-colheita (colheita, transporte). 

Convênio entre governo estadual e Fundação 
MS vai ser assinado dia 17 de agosto

Secretária Tereza Cristina Correa da Costa

Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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rEsíduo dE usina provoCa aumEnto 
dE mosCas do Estábulo Em angéliCa

Propriedades rurais no muni-
cípio de angélica, que ficam 
próximas da usina angélica 
agro-Energia, foram surpre-
endidos com a rápida proli-

feração de moscas do estábulo. Com um 
período de aproximadamente 15 dias de 
chuvas no município, as atividades da 
empresa ficaram paralisadas e as tortas de 
filtro ficaram estocadas e expostas.

Fazendeiros com propriedades atin-
gidas pelas moscas procuraram o Jornal 
agroin com algumas amostras e relataram 
o caso. Para saber mais sobre o assunto, o 
jornal procurou o primeiro secretário da 
Federação de agricultura de Mato grosso 
do sul, dácio Queiroz. sabendo da vinda 
de um engenheiro agrônomo especialista 
no assunto para visitar a usina de angé-

lica, uma reunião foi promovida entre 
representantes da Famasul, deste jornal e 
o presidente do sindicato Rural de Campo 
grande, José Lemos Monteiro.

Roberto antônio Malintence é especia-
lista no tratamento de resíduos de usinas, 
exatamente locais onde moscas do estábulo 
encontram ponto ideal para postar seus 
ovos. Ele explica que esteve visitando a 
unidade usineira de angélica e confirmou 
que realmente no local há sinais de repro-
dução da praga, inclusive coletou ovos e 
larvas. “Não é pra ninguém achar que está 
fora do controle. Muito pelo contrário, pois 
a própria usina está trabalhando mecanis-
mos de controle por meio da aplicação de 
organofosforado e cambamato”, explica. 
Entretanto, o especialista indica o uso de 
um fungo também utilizado para combater 

a cigarrinha e moscas carnívoras.
segundo Roberto Malintence a praga 

que se procriou na usina e se espalhou 
pelo entorno pode ser caracterizada como 
pontual e deve ser controlado em uns 30 
dias ou menos. Ele explica que o ciclo da 
mosca de estábulo é de dez dias e depois 
ela tem uma vida adulta de aproximada-
mente 30 dias.

o especialista relata que as moscas 
de estábulo procuram locais quentes e de 
preferência com material em fermentação 
adocicado para colocar seus ovos como, 
por exemplo, nas cocheiras onde o gado 
se alimenta. além disso, são considera-
das comuns, porém quando se trata de 
usinas a vinhaça, torta de filtro e bagaço 
de cana elas se reproduzem com maior 
facilidade. 

Preocupado com a incidência dos in-
setos, o presidente do sindicato Rural de 
angélica, antônio gesuatto, entrou em 
contato com a Federação de agricultura e 
Pecuária de Mato grosso do sul (Famasul). 
o primeiro diretor-secretário da entidade, 
dácio Queiroz silva, pediu apoio técnico 
da Embrapa gado de Corte, que fica em 
Campo grande. o médico veterinário e 
doutor em parasitologia, ivo Bianchin, foi 
até angélica e visitou a usina e também as 
fazendas próximas da unidade para fazer 
coleta de material para análises.

Embora não tenha adiantado o teor 
de seu relatório, ivo Bianchin explica que 
esteve na usina e em propriedades de seu 
entorno coletando moscas, larvas, ovos e 
material de compostagem proveniente da 
usina. “depois de pronto, vou encaminhar 

o relatório para a Famasul, sindicato Rural 
de angélica e também para a prefeitura e 
órgãos interessados no estudo”, revela.

segundo antônio gesuatto, em um 
primeiro momento acreditava-se que 
as moscas estavam se reproduzindo no 
vinhoto, porém levantamento in loco de-
monstrou que não havia larvas do inseto 
no solo analisado. o vinhoto é um resíduo 
pastoso de cheiro muito acentuado que 
sobra após a destilação do caldo de cana; 
que é utilizado como fertilizante.

a mosca do estábulo é muito parecida 
com a doméstica, porém possui uma trom-
ba alongada que é utilizada para sugar o 
sangue de animais, causando-lhes feridas 
nas orelhas e transmitindo doenças. se-
gundo gesuatto, foi constatado que vários 
funcionários da usinas foram atacados 
pelas moscas e apresentam manchas ro-
xas por vários locais do corpo. animais 
também sofreram ação do inseto.

ENCAMINHAMENTOS – o enge-
nheiro agrônomo destaca que o problema 
da mosca do estábulo não é apenas de 
interesse de uma usina, mas de todo setor. 
Para ele, o ideal é que todas as unidades 
sejam comunicadas sobre o fato para que 
fiquem precavidas. Já o primeiro secretário 
da Famasul e o presidente do sindicato 
Rural de Campo grande sugeriram que 
seja disponibilizado um painel com orien-
tações, durante o Canasul- que acontece 
entre os dias 22 e 24 deste mês. outra 
iniciativa é encaminhar um relatório com 
as análises feitas por Roberto Malintece e 
ivo Bianchini para a associação dos Pro-
dutores de Bioenergia de Ms (Biosul).

Técnico foi convidado para verificar situação em 
usina e das propriedades próximas

Roberto Antônio Malintence, Dácio Queiroz e José Lemos Monteiro

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank
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toniCão rEaliza sEu primEiro 
lEilão dE touros dia 22 dE agosto

antonio Carlos Correa de 
Lima, o tonicão, (foto) nas-
ceu com um dom especial 
para conquistar. sua história 
com a pecuária começou 

com o avô, de quem herdou as terras da 
Fazenda Floresta e a paixão por animais 
de boa qualidade. 

incentivado por neloristas renomados, 
há mais de 20 anos vem melhorando gene-
ticamente a raça na região de Maracaju.

Homem de gestos 
simples e de atitudes 
nobres! Assim, é visto 
um dos melhores 
selecionadores de gado 
nelore do Mato Grosso 
do Sul

 tonicão já foi promotor de grandes 
leilões do Estado com outros pecuaris-
tas, no entanto, há dois anos realiza seus 
próprios remates. isso aconteceu depois 
que muitos amigos disseram que sua con-
sistência genética já estava amadurecida 
para disponibilizar ao mercado produtos 
realmente diferenciados. 

Prova inconstetável da alta qualidade 

que produz são os 35 reprodutores que irá 
ofertar no 1º Leilão do tonicão no dia 22 de 
agosto na Estância orsi em Campo grande. 
além de antonio Carlos, dois pecuaristas de 
dourados, issao iguma Filho e José augusto 
Zangerolami, o gutti, também são promoto-
res do certame que no total trará 53 machos 
avaliados pelo geneplus da Emprapa.

“Esses animais são o que tenho de melhor 

nesta safra, fizemos uma apartação muito 
criteriosa. gostamos muito da qualidade 
desses animais e esperamos que nossos com-
pradores também gostem”, diz tonicão.

gutti, que além de criador, tem empresa 
de assessoria pecuária, e por essa razão, aju-
dou em muito na seleção dos animais que irão 
a remate. “a torama é bruta, pesada! Estão 
numa faixa de 600 a 700 quilos, novos, bem 
desenvolvidos, tanto na parte f ísica quanto 
na fertilidade”, diz gutti. os animais variam 
entre 25 e 22 meses de idade e mostram muita 
funcionalidade, rusticidade e padronização 
racial. tudo isso pelo fato de serem criados 
a campo e avaliados constantemente.

“Meu gado sempre teve aceitação, por 
isso resolvi fazer este leilão. Começei com os 
de fêmeas em Maracaju e os resultados forão 
aparecendo”. Perguntado se está confiante 
e, se os animais estão preparados, ele diz 
que teve muito cuidado e carinho na pre-
paração deles. o leilão acontece dia 22 de 
agosto as 12h na Estância orsi e está a cargo 
da Correa da Costa Leilões. informações 
pelo telefone (67) 3325.7777.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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CarnE dE avEstruz do Estado sErvE Como 
basE para mErEnda EsColar Em Campinas

sEtor dE aviCultura Está divErsifiCado 
Com postura dE ovos para fins gEnétiCos

Uma  atitude inovadora e auda-
ciosa do criador de avestruz 
Manoel Piveta assunção 
está fazendo destas aves pro-
duzidas em sua propriedade, 

localizada em são gabriel do oeste, a prin-
cipal carne servida na merenda de escolas 
do município de Campinas/são Paulo, que 
somam mais de 150 mil alunos.

a primeira entrega de carnes de aves-
truz foi no final do ano passado, sendo que 
o contrato de compra vai até o final deste 
ano, por meio de licitação pública. Manoel 
Piveta explica que ele mesmo procurou os 
dirigentes responsáveis pela educação em 
Campinas e demonstrou as vantagens da 
carne de avestruz, que tem sabor e textura 
muito parecida com a de bovinos, porém 
com alguns diferenciais como, por exemplo, 

menor taxa de colesterol e gordura e maior 
de proteína, com o detalhe de oferecer ôme-
ga 3, 6 e 9. “Como Campinas tem uma qua-
lidade de merenda escolar que é referência 
em nível nacional fui e ofereci este produto 
diferenciado e fechamos negócio”, diz.

a carne de avestruz é enviada para 
Campinas cortada em cubos e também 
moída, mas os planos não param por aí: 
Manoel Piveta pretende atender outras 
redes escolares, bem como restaurantes na-
cionais que oferecem culinária diferenciada. 
“a strut alimentos é a única do ramo que 
além do siF (serviço de inspeção Federal) 
também tem o Lista geral, ou seja, temos 
plenas condições para ganhar mercado 
internacional.”

o criatório de Manoel Piveta produz 
atualmente 5 mil aves, ano que vem deve 
aumentar para 7.500 e em 2011 deve chegar 

a dez mil. Para atender a necessidade está 
distribuído em 110 hectares e a idéia é au-
mentar mais 35 hectares, gradativamente.

o visionário criador, que também é 
vice-presidente da associação Nacional 
dos Criadores de avestruz, adquiriu o Fri-
gorífico Js, em Campo grande, que hoje é 
denominado Piveta assunção strut Ltda. 
o empreendimento passou por reaparelha-
mento, pois antes era adequado apenas para 
ovinos e agora abate também avestruz. sua 
capacidade é de 16 aves/hora, sendo que 
por mês são abatidas aproximadamente 
1.400 unidades.

REFERÊNCIA – o criatório de Ma-
noel Piveta assunção é referência em nível 
nacional e até mundial para quem procura 
modelo em tecnologia para criação destas 
aves. Vários criadores e pesquisadores 
visitam sua propriedade para conhecer o 
sistema empregado na fazenda.

segundo Manoel Piveta seus próximos 
empreendimentos no ramo de carnes será 
voltado para criação de leitões especais e 
reforço na criação de ovinos, que já é bas-
tante presente. além disso, pretende abrir 
uma fábrica de espanadores fabricados com 
penas de avestruz, àquelas com qualidade 
inferior, uma vez que as grandes plumas 
são comercializadas para empresas que as 
comercializa para carnavalescos.

Mato grosso do sul está deixan-
do sua vocação na criação de 
frangos de corte e diversificando 

cada vez mais, com as atividades de duas 
avícolas voltadas para postura de ovos para 
genética. Quem revela é o médico vete-
rinário e coordenador de agronegócios 
da Pecuária da secretaria de Estado de 
desenvolvimento agrário, da Produção, 
da indústria, do Comércio e do turismo 
(seprotur),Rubens Flávio Mello Correa.

Rubens Flávio revela que o Estado 
está encontrando vocação para postura 
comercial nos municípios de são gabriel 
do oeste, Chapadão do sul, ivinhema, 
dourados, Maracaju e terenos. além 

disso, a postura de ovos para fins genéticos 
também é crescente com pólos em Cassi-
landia (Pluma agro avícola) e Água Clara 
(Cobb Vantress), esta última com produ-
ção de pintainhos exclusivamente para 
exportação. “Nós não tínhamos postura 
de genética. Não tínhamos uma galinha 
que botava um ovo que se transforma em 
pintinho, aqui no Estado. toda esta cadeia 
nós não tínhamos”, comemora.

os municípios de aparecida do tabo-
ado, Campo grande e itaquiraí são pólos 
produtores de frango de corte com fina-
lidade de abastecer o mercado interno. Já 
dourados, Caarapó e sidrolandia visam o 
mercado externo com quase 100% de ex-
portação. “o interessante é que no Estado 
os pólos produtores estão distantes entre 
si o que significa bio-seguridade, ou seja, a 
distância entre eles evita riscos na sanidade 
avícola”, explica o médico veterinário.

DIPLOMATA – Um incremento para a 

avicultura do Ms vai ocorrer nos próximos 
dias com a volta das atividades da empresa 
diplomata industrial e Comercial. Com a 
volta das atividades, o primeiro alojamento 
acontece no dia 28 deste mês, com previsão 
de abate em 15 de setembro. a previsão é 
de 30 mil aves/dia no abate, que se soma a 

um universo atual de 485 mil frangos/dia. 
segundo Rubens Flávio Mato grosso do 
sul possui todo um cenário favorável para 
produção avícola que vai desde a dispo-
nibilidade de grãos para ração, água, mão 
de obra e situação geográfica que permite 
escoamento da produção.

Manoel Piveta Assunção

O criatório de Manoel Piveta fica em São Gabriel 
do Oeste e o frigorífico em Campo Grande. Sua 
intenção é aumentar produção e conquistar novos 
mercados  para avestruz, suínos e ovinos

Médico veterinário Rubens Flávio de Mello Correa

Distância entre os pólos 
avícolas possibilita melhor 
controle sanitário do setor

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank
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momEnto propíCio para adquirir
fósforo para apliCar nas pastagEns

No Brasil, muitos produtos de 
origem animal deixam de ser 
exportados por conter algum 

tipo de resíduo químico, pelo tratamento 
inadequado dos animais com produtos 
veterinários. Por conta desta preocupação 
o Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (Mapa) possui uma co-
ordenadoria de Controle de Resíduos e 
Contaminantes.

Entre os dias 10 e 14 deste mês, o 
coordenador de controle de resíduos e 
contaminantes da secretaria de defesa 
agropecuária do Ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento (sda/
MaPa), Leandro diamantino Feijó esteve 
em Mato grosso do sul para conhecer o tra-
balho desenvolvido pelos estabelecimentos 
do siF (serviço de inspeção Federal) em 

diferentes municípios, além de visitas a 
unidades de vigilância da fronteira e pro-
priedades que encaminham animais para 
abate nesses estabelecimentos.

a visita cumpriu extensa agenda de 
reuniões, palestras e visitas técnicas a 
frigoríficos de bovinos, suínos, aves e pei-
xes. de acordo com Feijó a passagem pelo 
Estado não foi para realizar fiscalização e 
sim conhecer a realidade da região.

durante a visita a Mato grosso do sul, 
o coordenador deu ênfase na colheita e 
envio de amostras para o Plano Nacional 
de Controle de Resíduos e Contaminantes 
(PNCRC), que dá suporte a várias ativida-
des nas áreas de produção e fiscalização 
animal e vegetal.

de acordo com Leandro Feijó o pro-
grama de resíduos no Brasil existe desde 
1979, sendo que as principais ações que 
atualmente estão sendo adotadas, são para 
poder ampliar as garantias e a qualidade 
do produto sempre pensando no consu-
midor brasileiro. “a questão dos resíduos 
de drogas veterinárias de origem animal 
tornou-se um ponto crucial em relação à 

saúde pública. Uma vez que o medicamento 
veterinário, muitas vezes, é utilizado de 
forma inadequada pelo produtor então 
isso pode trazer prejuízo à saúde do nosso 
consumidor”, explica.

segundo o coordenador, as indústrias 
estão sobre as monitorias constantes do 
programa de resíduos e são elas que tem 
que ser vigilante no sentido de orientar os 
seus produtores para que os mesmos não 
venham ter problemas com o serviço de 
inspeção Federal. “as fazendas que forne-
cem bovinos para abate, suínos, aves, preci-
sam ter a preocupação para que exista um 
manejo adequado do uso de medicamento 
veterinário na propriedade. Então com isso 
a consciência das indústrias e do produtor 
vem aumentando ano a ano com as ações 
do Ministério da agricultura”, afirma.

Feijó explica que o papel do programa 
funciona por meio de coleta de amostras 
feitas no abatedouro, depois são encami-
nhadas pelos fiscais agropecuários para 
serem analisadas. “isso é mandado para 
o laboratório e depois dos resultados é 
possível saber se o bovino teve a utilização 
adequada ou não de medicamentos veteri-
nários e, caso uma não conformidade seja 
detectada, aí o Ministério da agricultura 
adota várias ações para impedir que aquela 
carne vá para o consumo”, conclui.

mapa alErta sobrE prEsEnça dE rEsíduos químiCos
Representante do Mapa 
esteve no Estado orientando 
produtores e responsáveis 
por frigoríficos

o fósforo é um dos nutrientes 
de maior importância no 
estabelecimento de gramí-
neas e coincidentemente 
um dos mais deficientes 

em solos brasileiros.  Normalmente des-
considerado pelo alto preço dos fertilizan-
tes, a fosfatagem de pastos passa por um 
período favorável pelos baixos preços dos 
insumos este ano, que apresentam queda 
de mais de 50% em relação ao ano anterior, 
portanto um bom momento para quem 
pretende adquirir o produto.

de acordo o engenheiro agrônomo, 
Hamilton Luiz L. de Nadai, este nutriente 
desempenha importante papel no cres-
cimento das raízes e no perfilhamento, 
atuando consequentemente no poder de 
captação de água, nutrientes e na maior 
produção de folhas. “Estudos confirmam 
também que pastagens adubadas com este 
elemento podem suprir a necessidade dos 

animais sem a necessidade de mineraliza-
ção suplementar”, explica.

Para Nadai, os solos brasileiros são 
naturalmente pobres em fósforo por causa 
da intemperização dos mesmos e de um 
processo de fixação que o indisponibiliza 
para uso imediato. Mesmo utilizando 
plantas medianamente resistentes a so-
los pobres, a pecuária nacional poderia 
sofrer um grande impulso com a adoção 
de técnicas de correção. “Por outro lado, 
a pouca mobilidade do fósforo no solo faz 
com que as perdas sejam também lentas, 
permitindo a formação de um “estoque” 
no solo” afirma.

segundo o engenheiro agrônomo, o 
primeiro passo numa correção adequada 
é a análise de solos. somente com a des-
crição exata dos teores de cada nutriente, 
assim como as relações entre os mesmos 
pode indicar a real necessidade, evitando 
desperdícios ou frustrações nos resultados. 

“a interpretação da análise de solo deve ser 
individual e feita preferencialmente por um 
profissional da área, somente ele poderá 
classificar exatamente o solo dentro de um 
contexto mais amplo, cruzando os dados 
com teores de argila, acidez, saturação de 
bases, entre outros”, explica.

Normalmente para uma boa produção 

deve situar os níveis de fósforo ente 6 e 
12 mg.dm-3 (ou ppm) na análise atual. 
teores abaixo dos indicados podem estar 
causando redução na produtividade das 
forrageiras. a fosfatagem se torna mais 
efetiva quando realizada em solos corri-
gidos com calagem, podendo a mesma ser 
efetuada simultaneamente.

Preço do produto tem apresentado queda 
de mais de 50%, em relação ao ano passado

Leandro Diamantino Feijó

Pastagem com aplicação de fósforo cresce mais viçosa

Foto: Divulgação

Foto: Flávio Silva / Agroimagebank
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o viveiro de mudas Chácara 
Recanto Verde foi reinau-
gurado no dia 11 de agosto 
e passou a ser denominado 
Viveiro osmar alves Bas-

tos. Mas as mudanças não ficaram apenas 
no nome: agora o local abriga também um 
espaço para produção de mudas de hor-
taliças, sob o comando da associação de 
Comodatários e Pequenos Produtores de 
Campo grande, que planeja uma produção 
de 300 mil mudas por mês, para atender no 
mínimo 2.500 famílias associadas.

o projeto vai atender gratuitamente 
famílias que moram no cinturão verde do 
município. Como em toda entidade de 
classe os associados vão pagar uma mensa-
lidade para manter o viveiro e a associação, 
porém aqueles que não conseguirem cum-
prir com esta obrigação vão pode quitar a 
mensalidade com produtos, que poderão 
ser vendidos no varejo ou ainda destinados 
para entidades assistenciais.

Com investimentos iniciais de apro-
ximadamente 500 mil reais, o projeto 
funciona desde 1996 com a produção de 

vivEiro Estima produção dE 300 mil
mudas dE hortaliças E árvorEs por mês

árvores, mas só agora foi incrementado 
para a produção de hortaliças, que visa 
incentivar a produção dos pequenos 
produtores. 

o coordenador do projeto, Raimun-
do gomes da silva, revela que 70% das 
hortaliças comercializada no Estado são 
compradas em são Paulo. o viveiro osmar 
Bastos tem o objetivo de reverter essas 
situação e ser auto-suficiente na produção 
e comercialização de mudas. “além de 
produzir mudas de legumes e hortaliças, 
o viveiro também irá produzir mudas de 
árvores nativas para reflorestamento, ten-
do como principal foco a preservação de 
nascentes e margens dos rios da Capital”, 
explica.

a partir do dia 16 deste mês as famílias 
já podem procurar o viveiro, que fica na 
avenida gabriel spipe Calarge, 18, Conjun-
to Parati. Lá vão se cadastrar para receber 
tanto mudas de hortaliças quanto de árvores 
nativas. Quem não for associado, mas tiver 
interesse em receber as mudas também 
pode procurar o viveiro e fazer o cadastro, 
mas a prioridade, no caso das verduras e 

legumes, são os associados.
de acordo com o prefeito Nelson trad 

Filho, os investimentos vão contribuir para 
uma produção com qualidade. “Estamos 
dando a oportunidade para a distribuição 
de mudas. Nesse projeto já foram quase 500 
mil reais em investimentos, além do apoio, 
oferecemos um acompanhamento de qua-
lidade para os produtores que participam 
do viveiro”, explica.

Já para o vice-prefeito e secretário de 
desenvolvimento Econômico, de Ciência e 
tecnologia do agronegócio, Edil albuquer-
que, o viveiro terá a devida preocupação 
com a qualidade das mudas, proporcio-

nando uma produção em grande escala e 
contribuindo para que  o Estado se torne 
modelo para a produção de hortaliças.

de acordo com o médico veterinário e 
jornalista osmar Bastos, filho do homena-
geado que deu nome ao viveiro, o projeto 
será auto-suficiente na produção de mudas 
e vai contribuir para que Mato grosso do 
sul deixe-as de importar, já que mesmo 
tem a capacidade de produzi-las e com 
qualidade. “Campo grande não tem como 
mais depender de outros Estados. temos 
terras suficientes. o viveiro osmar Bastos 
vai ser um marco para nossa independência 
de mudas”, conclui.

Interessados em adquirir mudas podem fazer 
cadastro na Associação de Comodatários e Pequenos 
Produtores, que passa a ter um escritório dentro das 
dependências do viveiro

Prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, esteve na inauguração do viveiro

Foto: Flávio Silva / Agroimagebank
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Campo grandE sEdia primEiro show
da aqha Em EvEnto dE laço Comprido

Entre os dias 17 e 20 de setem-
bro o Parque de Exposições 
Laucídio Coelho recebe im-
portantes competições de laço 
comprido. durante os quatro 

dias acontece o 4º Potro do Futuro, 7º 
Encontro Estadual de Laço Comprido, 
4º Leilão Quarto de Milha e a 4ª galeria 
de garanhões. Um destaque a parte fica 
por conta da participação da associação 
americana de Quarto de Milha (american 
Quarter Horse association - aQHa).

o presidente da associação dos Cria-
dores de Cavalo Quarto de Milha (aCQM), 
Nilson Ricartes, destaca que Campo 
grande vai promover a mais importante 
competição nacional do esporte do laço 

comprido, com provas de laço, de team 
roping, apartação e três tambores. 

Esta será a primeira vez que a associação 
americana participa de uma competição de 
laço. o fato inédito foi acertado em avaré/
sP, pelo presidente da aCQM com um re-
presentante da aQHa.  “Eles vão participar 
das provas como um outro concorrente 
nacional”, explica Ricartes.

durante as competições também vão 
acontecer shows musicais e os visitantes 
terão a disposição stands e barracas mon-
tadas com exposição de produtos de várias 
empresas. No dia 18, às 20h, acontece o 
4º Leilão aCQM, com transmissão pelo 
agro Canal. No dia 19 é a vez do Leilão 
Haras Nevada, às 20h, com transmissão 

pelo Canal do Boi.  Nilson Ricartes destaca 
também a galeria dos garanhões, onde 
o criador poderá adquirir reprodutores 

quarto de milha ou adquirir cobertura. 
No mesmo espaço também vão acontecer 
todas as premiações do evento.

Presidente da ACQM, Nilson Ricartes

Associação Americana vai participar de 
competições promovidas pela ACQM, no mês de 
setembro, em Campo Grande

Foto: Sandro Bortoloto / Agroimagebank

Foto: Eder Campos / Agroimagebank

morrE o pECuarista ari braz dias
Morreu na madrugada do dia 15, 

sábado, o pecuarista e selecio-
nador de nelore ari Braz dias. 

segundo informações da polícia, o produ-
tor foi encontrado amordaçado e com um 
tiro na cabeça, por volta de meia-noite e 
meia, depois de uma denúncia anônima. o 
corpo estava dentro de uma caminhonete, 
perto do Posto itamaraty, em aparecida do 
taboado, Mato grosso do sul. a polícia 
encontrou com ele duas carteiras, talão de 

cheque e telefone celular.
ari Braz dias era conhecido como “o 

professor do nelore”. Na Chácara Buri-
tizinho, em Cassilândia, ele comandava 
o trabalho com a raça havia mais de 30 
anos, depois de mudar a seleção do gado 
gir, herdada do pai, para a criação do zebu 
de pelagem branca.

ao longo da carreira, conquistou muitos 
troféus em exposições agropecuárias. seu 
maior feito foi descobrir, no final da década 

de 80, a bezerra nelore Babilônia. a fêmea, 
depois vendida à Chácara Mata Velha, de 
Uberaba, Mg, foi bicampeã nacional de 
matrizes nelore. Babilônia tornou-se uma 
das grandes vacas do nelore moderno.

do plantel da Buritizinho, surgiu 
também outro grande nome do nelore, o 
touro Jargon. Nas competições do nelore 
de Mato grosso do sul, foi líder do ranking 
da Nelore Ms.

o sepultamento será em Cassilândia 

(dia 16 pela manhã), onde nasceu em 1939. 
ari Braz dias completaria 70 anos no dia 
9 de outubro. 
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doEnças rEprodutivas diminuEm o númEro dE bEzErros nasCidos 
Maior produtor de carne bovina 

do mundo, o Brasil exportou 
no ano passado 7,5 milhões de 

toneladas equivalente carcaça (tec), tendo 
uma representatividade de aproximada-
mente 30% no mercado mundial. Mas 
doenças como Rinotraqueíte infecciosa 
Bovina (iBR), diarréia Viral Bovina (BVd)  
e Leptospirose podem prejudicar o setor. 
Um dos riscos é o aborto de bezerros 
oriundos de matrizes com baixa imuni-
dade celular e humoral.

os sintomas mais comuns das doen-
ças são a repetição de cio, vulvovaginite, 
abortos, e nascimentos de bezerros fracos 
ou com anomalias. a consequência disso é 
menos produtividade e consequentemente 

menor exportação.
Um histórico de ocorrências de iBR, 

BVd e Leptospirose no Brasil realizado no 
período de (1996 – 2008), pelo Laborató-
rio Pfizer, por meio de dados do Probov 
(software para Produtividade Bovina), 
revelou que dentre 92.477 animais exa-
minados, 66% desses tem iBR; de 16.275, 
68% tem BVd e 52% de 91.184 animais 
que passaram por exames, 52% desses tem 
Leptospirose. a pesquisa também revelou 
que 92% do rebanho nacional tem iBR e 
BVd e 82% Leptospirose.

de acordo com o Laboratório Pfizer, 
as ocorrências de perdas reprodutivas nos 
rebanhos brasileiros é muito mais alta do 
que se pode imaginar. Porém, geralmente 

não é notada. o levantamento inédito 
realizado em todo o Brasil revela que as 
perdas em gado de corte são expressivas, 
com mais de 300 mil prenhezes exami-
nadas, em 113 fazendas de 11 Estados 
brasileiros, constatou um fundo de ma-
ternidade de 6,45, ou seja, as vacas que 
confirmaram prenhez, mas não pariram. 
Já a perda de prenhez no gado de leiteiro 
foi de 24,7%.

Para o médico veterinário Jerônimo 
Machado, o principal prejuízo que essas 
doenças causam está relacionado à área 
reprodutiva, como o aumento de casos de 
aborto, baixa fertilidade além de prejudi-
car no desenvolvimento dos bezerros.

de acordo com Machado, no futuro es-

sas doenças podem levar a criação de bar-
reiras sanitárias e contribuir diretamente 
no quadro de exportações da carne bovina 
brasileira. segundo o médico veterinário 
essas doenças são frequentes no rebanho 
nacional e até então não há nenhuma 
atividade oficial para combatê-la.

Para o médico veterinário Jerônimo 
Machado, a solução para os problemas 
reprodutivos causados pela Leptospirose, 
iBR e BVd é vacinação maciça onde todos 
os pecuarista deveriam ficar atentos para a 
questão. “a vacinação evita o aparecimen-
to dessas doenças e vai contribuir  para que 
o bezerros tenham maior desenvolvimento 
e um retorno econômico bom, já que au-
menta a taxa de prenhez”, explica.

três chapas concorrem no dia 
4 setembro a eleição para a 
escolha da presidência do 
Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária de Mato 

grosso do sul. o conselho que foi fundado 
em 1979, tem 3.480 profissionais filiados, 
dentre médicos veterinários e zootecnistas 
sendo que 3.200 desses, estão aptos a votar 
para determinar quem irá comandar o 
CRMV pelos próximo três anos.

Para a médica veterinária sibele Cação, 
candidata a presidência com a chapa de 
número 1, uma das suas principais propos-
tas para a administração está voltada para 
renovação que visa implantar Comissões 
Permanentes que possam agregar as prin-
cipais áreas de atuação dos profissionais 
da Medicina Veterinária e Zootecnia, 
tornando o mandato mais democrático. 
“Nelas, todos poderão participar, com o 
objetivo de apresentar soluções para o dia 
a dia do profissional, como a elaboração de 
valores de referência dos seus honorários”, 
explica.

de acordo com sibele Cação, outra 
proposta da chapa “Força da Renovação” 
é promover cursos de especialização, 
atualização, treinamento e reciclagem na 

Capital e no interior, que possam preparar 
melhor os profissionais, principalmente os 
recém formados, para enfrentar o mercado 
de trabalho. “também queremos capacitar 
os médicos veterinários e zootecnistas para 
assumirem o relevante papel de Respon-
sável técnico e lutar pela criação de uma 
lei federal que exija a obrigatoriedade da 
Responsabilidade técnica”, afirma.

a chapa de número 3 do médico vete-
rinário e atual vice-presidente do CRMV 
– Ms, Jair Vicente de oliveira, traz como 
lema “inovação e gestão”, o candidato que 
concorre à presidência do Conselho, visa 
implantar um novo sistema de adminis-
tração para os próximos três anos. “Nós 
queremos estabelecer um novo modelo de 
gestão de qualidade e inovar por meio da 

tecnologia. Queremos elaborar um plano de 
estratégia para a gestão de três anos e fazer 
uma política de diversas ações”, explica.

de acordo com o candidato Jair Vicente, 
outra meta na administração é estabelecer 
no interior do Estado, ouvidorias do Con-
selho de Medicina Veterinária de forma 
sistemática, contribuindo para que os 
moradores das regiões tenham um retorno 
imediato de reclamações e denúncias.

Já para o médico veterinário osmar Bas-
tos, candidato a reeleição para a presidência 
do CRMV, um dos principais objetivos da 
chapa “Ética e Reconstrução”, é por em 
prática a verdadeira função do Conselho de 
Medicina veterinária. “a nossa chapa vem 
como uma proposta de retomada do papel 
principal do conselho que foi largada na 

gestão anterior, já que o CRMV é um órgão 
de fiscalização do exercício profissional, o 
tribunal de honra da medicina veterinária 
e da zootecnia, então é para isso que vamos 
trabalhar”, explica.

de acordo com osmar Bastos, a ad-
ministração irá continuar a intensificar 
fiscalizações, sendo que esse é um dos 
fatores que contribui para a promoção dos 
profissionais da área. “isso promove tanto 
a medicina veterinária quanto a zootecnia, 
de forma que as lojas que vendem produtos 
agropecuários, têm que ter um responsável 
técnico para garantir que aquele produto 
de origem animal que ele ta consumindo 
ou levando para aplicar no animal tenha 
ali um profissional competente para tomar 
conta”, afirma. 

vEtErinários E zootECnistas ElEgEm nova
dirEtoria do ConsElho dia 4 dE sEtEmbro

Candidata Sibele Cação Candidato Jair Vicente Candidato Osmar Bastos

Diretoria do CRMV 
terá um mandato 
de três anos

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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Expo rio prEto 2009 aContECE 
EntrE os dias 8 E 18 dE outubro

No calendário das grandes 
feiras nacionais, a Exposi-
ção agropecuária de são 
José do Rio Preto já tem 
data marcada para acon-

tecer. Foi reservado de 8 a 18 de outubro 
a 48ª edição do evento que é a maior feira 
pecuária da Região dos grandes Lagos. a 
grande novidade desta edição é a inova-
ção tecnológica que está à disposição dos 
pecuaristas que devem fazer seu cadastro 
via eletrônica, por meio do site www.
exporiopreto2009.com.br.

a Expo Rio Preto é a primeira feira 
do País a inovar no que diz respeito ao 

cadastro dos participantes, com dispo-
nibilidade dos acessos via internet: uma 
comodidade, pois o criador e expositor vai 
poder garantir sua participação sem ter 
que ir ao recinto da exposição. Para isto 
basta acessar a página do evento, fazer o 
cadastro dos animais e tratadores, bem 
como imprimir seu boleto bancário. Para 
a edição 2009, a organização do evento 
contratou a empresa agroin Comunica-
ção – responsável pela circulação deste 
jornal – para desenvolver todo o projeto 
da página eletrônica.

No site da Expo Rio Preto o pecuarista 
já pode fazer suas reservas de argolas. 

Primeiramente vai optar primeiramente 
em se cadastrar no site com nome/razão 

social, identificação da propriedade, seu 
endereço e email. depois de encaminhar 
os dados vai receber em sua caixa de email 
uma senha que vai permitir que ele faça o 
cadastro dos animais – com limite máximo 
de 20 por criador – onde vão constar todos 
os dados dos animais. depois é só verifi-
car se os dados estão corretos e mandar 
imprimir o boleto bancário. 

o pecuarista deve ficar bem atento aos 
dados fornecidos, pois depois do boleto 
pago não é possível editar as tabelas. Quem 
quiser participar como estandista para 
comércio de produtos e serviços também, 
pode acessar o site da exposição.

o secretário municipal de agricultura 
e abastecimento de Rio Preto, Moacyr se-
ródio, destaca que a Expo Rio Preto é uma 
excelente oportunidade de negócios para 
qualquer empresário do País. “a tecnologia 
está facilitando a vida no campo de várias 
formas. Queremos que a Expo Rio Preto 
seja um reflexo disso”, afirma.  

VISITANTES - o público da exposi-
ção também poderá usufruir da pratici-
dade do site da feira. Nele, os internautas 
encontram informações sobre a programa-
ção, shows, leilões, notícias e o mapa do 
evento. Já os visitantes de outras cidades 
terão à disposição uma listagem completa 
com os melhores hotéis de Rio Preto, para 
curtirem a feira com bastante conforto.

Mais informações ou dívidas podem 
ser obtidas no Recinto de Exposições al-
berto Bertelli Lucatto. Rua antônio daniel 
dantas de Freitas, 115. Bairro: Parque 
industrial. Fone: +55 (17) 3232-0016. E-
mail: recinto@riopreto.sp.gov.br

Grande novidade desta edição é a inscrição via 
internet, que dá mais comodidade e agilidade ao 
criador e expositor

Secretário de Agricultura e Abastecimento de Rio Preto, Moacyr Seródio

Foto: Eder Campos / Agroimagebank
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poluição Em nasCEntEs dE rios Causam problEmas

h1n1 para aEroporto
dE Campo grandE

funcionários foram convocados para a 
operação que levou aproximadamente 30 
minutos, embora o atraso tenha chegado 
há 1 hora e meia aproximadamente.Fa-
miliares de passageiros que aguardavam 
o final da operação estavam apreensivos 
pela demora e falta de informações. Marli 
sampaio, mãe de um passageiro que em-
barcava para são Paulo e depois para o 
texas, Estados Unidos, expressou medo 
e insegurança. “a gente fica preocupada 
em função dessa gripe, já no primeiro 
embarque isso acontece, dá uma sensação 
de impotência”, afirma.

Entre os 109 passageiros estavam 
muitas crianças e, pelo menos uma mu-
lher grávida. No balcão da companhia 
não era possível encontrar informações 
consistentes quanto ao ocorrido. Ques-
tionados, funcionários diziam não saber 
se haveriam máscaras disponíveis para 
os passageiros.  afirmaram que somente 
dentro da aeronave a tripulação forneceria 
máscaras se solicitadas.

Por determinação da aNVisa a sala 
de espera do aeroporto internacional de 
Campo grande também foi desconta-
minada com produtos químicos e o lixo 
recolhido para incineração. 

alguns passageiros que foram contatos 
quando chegaram à guarulhos, disseram 
que o vôo foi tranqüilo, ainda afirmaram 
não terem entendido o que aconteceu. 

o vôo 7461 da gol que pou-
sou em Campo grande na 
madrugada da sexta feira, 
14, proveniente de santa 
Cruz de La sierra, Bolívia, 

que seguiria para o aeroporto de Cumbi-
ca em guarulhos/sP, ficou impedido de 
decolar no horário previsto, as 7 horas, 
devido a presença de dois passageiros que 
manifestaram suspeita da gripe H1N1.

os dois, segundo informações  da 
agência Nacional de Vigilância sanitária, 
são brasileiros e estiveram em passeio que 
durou dez dias na Bolívia. Bruno Henri-
que Ferreira soares de 19 anos e gedeon 
Ferreira Rodrigues de 20 anos voltavam 
com destino a Cuibá/Mt onde moram, 
fariam conexão em Campo grande quando 
passaram mal por apresentarem sintomas 
da gripe; febre, ânsia e mal estar. 

ainda de acordo com a equipe técnica 
da aNVisa, que atende no aeroporto 
local, um deles chegou a vomitar dentro 
do avião. Uma unidade de resgate do 
Corpo de Bombeiros foi chamada para 
conduzir os suspeitos da doença até o 
HU (Hospital Universitário) do município 
para análises clínicas.além do atraso, o 
episódio causou preocupação e medo aos 
passageiros. alguns, que já haviam embar-
cado, tiveram de descer por determinação 
da agência sanitária, para que a empresa 
fizesse a desinfecção da aeronave.  Vários 

No dia 14 de agosto dois passageiros com suspeita 
da Gripe A receberam atendimento na Capital

dois empreendimentos de casas 
populares construídos nas proxi-
midades da Nascente do Córrego 

segredo, região norte de Campo grande, 
está influenciando diretamente na quali-
dade da água, sendo que esse problema 

está dando início a outros, como o asso-
reamento, doenças de pele, leishmaniose 
e descaso com o meio ambiente, já que 
o local é frequentado por moradores da 
região, principalmente crianças. 

de acordo com o gestor ambiental alex 
Walber, o descaso com a região e a poluição 
da nascente, contribuiu para o surgimento 
de doenças que afetam a qualidade de vida 
de moradores dos condomínios próximos 
ao local. segundo Walber, garotos começa-
ram a usar os reservatórios de contenção 
de águas pluviais para brincadeiras.

Para tentar amenizar a situação, a 
prefeitura construiu um muro de apro-

ximadamente meio metro de altura em 
torno de toda a bacia para tentar preservar 
a nascente. 

 No projeto dos residenciais, deveriam 
ser construídos oito bacias de contenção 
para a preservação da nascente do Córrego 
segredo, sendo que só uma foi executada. 
“No início foi implantado na nascente um 
encanamento que tinha o objetivo de ser-
vir para drenagem, porém os moradores 
começaram a fazer ligações clandestinas e 
a despejar esgoto diretamente na nascente 
do segredo” explica o gestor ambiental 
alex Walber.

segundo a bióloga Noelina Marques 

dias, que participa de um projeto que 
visa a recuperação da Bacia do Córrego 
segredo, o fator poluição acarretou di-
versos outros problemas além doenças 
em humanos e animais. “aí as crianças vão 
lá pulam o muro para tomar banho, até 
o foco de mosquitos aumentou, ficamos 
sabendo que a saúde (a secretaria) disse 
que 75% dos cachorros da região estão 
com leishmaniose, ou seja, terão que ser 
sacrificados”, afirma.

o projeto dos gestores será apresen-
tado aos órgão públicos, como forma de 
reverter a situação da Nascente do Córrego 
segredo.

Denúncia revela que 
problemas na nascente 
do Segredo podem trazer 
sérios danos a saúde da 
população local

 8º lEilão marCa ranCho 
ofErta touros E novilhas 
moChos no dia 5 dE sEtEmbro

No dia 5 de setembro, ao meio dia, na 
Estância orsi, em Campo grande, 
acontece o 8º Leilão Marca rancho 

e Convidados. Vanth Vanni Filho vai abrir 
mão de exemplares de nelore mocho para 
abrilhantar o certame, que tem promoção 
da Correa da Costa Leilões Rurais.

 o remate vai ser uma oportunidade de 
negócios, independente de onde o com-
prador queira levar os animais, pois quem 
adquirir três ou mais vai ganhar frete grátis 
para todo Mato grosso do sul. serão 100 
touros e seis novilhas especiais.

os touros ofertados no 8º Marca Rancho 
são avaliados pelo Programa geneplus da 
Embrapa gado de Corte, o qual melhora o 
gerenciamento e otimiza o uso dos recursos 
genéticos, incluindo todas a etapas desde a 
coleta de dados até a utilização das informa-
ções. além dos reprodutores, seis novilhas 
também avaliadas fazem parte do leilão.

Vanth Vanni Filho é criador de ne-
lore mocho desde 1996. Ele destaca que 
o comprador vai ter a oportunidade de 
adquirir animais padronizados, uma vez 
que os convidados tem o mesmo compro-
metimento que seu criatório, que é o de 
seleção genética por meio de orientação 
tecnológica de grandes centros.

DIA DE CAMPO – Pecuarista ino-
vador, Vanth Vanni Filho organiza para o 
dia 26 de agosto um dia de campo em sua 
propriedade, a Fazenda Cambará. serão 
demonstrados lotes de touros nelore mo-
cho que estarão no leilão. os animais estão 
avaliados e prontos para a temporada 2009 
de estação de monta.

os interessados em participar do dia 
de Campo da Fazenda Cambará podem 
entrar em contato pelo telefone (67) 3382-
7175 ou na Leiloeira Correa da Costa (67) 
3325-7777.

Foto: Divulgação
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lEilão da agropECuária pilon 
foi um EspEtáCulo dE qualidadE 

o padrão dos  animais  alcança-
ram um expressivo volume 
financeiro que passou dos 
R$ 1,2 mi.

Realizado no dia 06 de 
agosto, embora o certame fosse de corte, 
todos os detalhes foram tratados como um 
leilão elite. “tudo foi preparado com muito 
cuidado, com muito zelo. Queríamos que 
o leilão fosse bom em todos os sentidos”, 
disse Roseli stela, responsável pela deco-
ração do recinto da acricam que foi palco 

do evento.
aproximadamente 800 pessoas acom-

panharam as batidas de martelo no recinto 
e outras milhares pelo Canal do Boi que 
transmitiu para todo o Brasil.

Edson stela, gerente de produção da 

Resultados obtidos com o 
certame provam qualidade 
do gado da Agropecuária 
Pilon e convidados. O 
recinto de leilões ficou 
pequeno para quantidade 
de interessados

agropecuária Pilon, disse que tanto ele quan-
to os proprietários (Nirceu e Nelson Pilon) fi-
caram satisfeitos com os resultados.”Estamos 
felizes com o resultado, aproveitamos para 
agradecer a presença dos amigos e dos nossos 
colaboradores”, diz.

a triângulo Leilões mais uma vez 
conduziu a organização que teve Áureo 
Rodrigues, o tico, e adriano Barbosa como 
apregoadores.

Mais fotos do evento no site www.agroin.
com.br
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mapa fisCaliza rECursos EmprEgados
E Compra dE patrulhas mECanizadas

ComErCiantEs dE rio brilhantE dEnunCiam
CalotE apliCado por tErCEirizados dE usina

o serviço de Política e de-
senvolvimento agropecu-
ário (sEPdag) prepara le-
vantamento inédito sobre 
as condições das patrulhas 

mecanizadas compradas com emendas 
parlamentares, por meio dos Projetos 
de apoio ao desenvolvimento do setor 
agropecuário (Prodesa). a iniciativa vai 
pesquisar as aquisições feitas a partir de 
2005, em todo Mato grosso do sul.

o Prodesa consiste num conjunto de 
ações governamentais que visam apoiar os 
estados, o distrito Federal, municípios e 
entidades públicas e privadas em ativida-
des de fomento ao setor agropecuário. No 
caso do Ms, o levantamento destina num 
primeiro momento em revelar a situação 
das patrulhas mecanizadas, bem como 
verificar os documentos da parceria para 
observar se a verba destinada para tal foi 
devidamente empregada. Caso haja irre-
gularidades, os fiscais do sepdag – setor 

que pertence a superitendência Federal de 
agricultura – oferece denúncia ao tribunal 
de Contas da União.

segundo o sepdag, em 2005 foram 
assinados 60 contratos; em 2006 foram 
14; em 2007 somaram 60 contratos; 40 
em 2008 e em 2009 o balanço ainda não 
foi totalizado. a função do serviço de 
Política e desenvolvimento agropecuário 
neste levantamento é exatamente fisca-
lizar a aplicação do dinheiro perante as 
prefeituras analisando, por exemplo, os 
processos licitatórios, contratos e equipa-
mentos adquiridos, bem como seu estado 
de conservação.

o trabalho dos fiscais do sepdag vai 
além de fiscalizar. Eles também orientam 
os funcionários das prefeituras em relação 
ao estado de conservação da patrulha 
mecanizada, por meio de orientação aos 
responsáveis pelo manejo.

PRODESA- o programa é operado 
com recursos do orçamento geral da 
União - ogU, reservados aos municípios 
por meio de emendas parlamentares. 
os recursos são depositados em conta 
específica, aberta em uma agência da 
Caixa Econômica Federal (CEF), exclusi-
vamente para movimentação de valores 
relativos à execução do objeto do contrato 

assinado.
os beneficiários selecionados pelo Mi-

nistério da agricultura e abastecimento 
apresentam Plano de trabalho à CEF, de 
acordo com modelo fornecido pelo Mi-
nistério, juntamente com os documentos 
técnicos, para análise. Em seguida, a CEF 
solicita homologação do Pt pela delegacia 

Federal de agricultura, para, então, firmar 
o contrato de repasse. É obrigatória a apli-
cação de contrapartida, isto é, de recursos 
próprios dos estados, municípios, do dis-
trito Federal em complemento aos recursos 
alocados pela União, em conformidade 
com o estabelecido na Lei de diretrizes 
orçamentárias - Ldo vigente.

Boa parte dos pontos comerciais 
localizados no município de Rio 
Brilhante, onde funciona uma uni-

dade da LdC, estão amargando prejuízos, 
por conta do calote de terceirizados da 
usina que não saldaram suas dívidas e já 
não prestam mais serviços para a unidade 
sucroalcooleira.

a presidente da associação Comercial 
de Rio Brilhante, dalila daher, explica que 
os terceirizados procuraram o comércio 
local para comprar a prazo produtos de 
postos de combustíveis, setor de mecâni-
ca, restaurantes, entre outros setores. No 
momento, um encarregado se apresentava 
como responsável e os dados eram checa-
dos e aprovados. Porém, depois de dois ou 
três dias verificava-se que estavam nega-
tivados no sPC e serasa. “Provavelmente 
credores anteriores os negativaram depois 

dos compradores terem se apresentado em 
nossa cidade”, imagina a presidente.

dalila daher também não descarta 
a possibilidade dos encarregados das 
empresas terceirizadas serem “laranjas” 
no esquema. ou seja, as pessoas que se 
apresentaram como responsáveis empres-
tavam seus nomes para os proprietários 
contratarem o serviço. “acreditamos que 
os donos destas empresas terceirizadas 
receberam da usina pelo serviço e deixaram 
a conta no nome do “laranja”.

Um comerciante, que prefere não se 
identificar, teve um prejuízo de R$ 30 
mil. Ele também vendeu produtos para 
um terceirizado da usina, que acabou não 
pagando e agora já não presta mais serviços 
naquela unidade.

o prefeito de Rio Brilhante, donato 
Lopes da silva afirma que a unidade da 

LdC paga, religiosamente, todos seus 
prestadores de serviços no dia 20 de cada 
mês. Portanto, a usina não tem responsa-
bilidade sobre o calote aplicado por seus 
terceirizados.

“tenho duas pessoas da minha famí-

lia que prestam serviços pra usina e eles 
dizem sempre que recebem tudo certinho 
e na data combinada”, diz. donato Lopes 
acredita que aproximadamente 90% dos 
terceirizados são empresas de fora do 
município.

Além de fiscalizar, técnicos 
do Mapa vão orientar os 
responsáveis pela manutenção 
dos equipamentos

Fiscais já verificaram patrulhas adquiridas em 2005, 2006, 2007 e 2008

Foto: Divulgação
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olunac ocials
Rubinho Catenacci  acaba 
de sair da Expobonito com 
várias premiações. Na pista 
fez Campeã e Reservada 
Baby e no Ranking Nelore 
Corte fez o primeiro lugar 
com as fêmeas. Ele e Rogério 
Rosalin estão empenhados na 
preparação do primeiro leilão 
da 3 R em Alcinópolis, que 
acontece dia 11 de setembro. 
Sem segredos, dizem que 
o evento será um marco na 
história da cidade.

Foi excepcional a primeira 
exposição agropecuária de 
Bonito. Quem foi,  voltou de 
lá só com boas impressões 
pela organização do evento 
que teve a Nelore MS e 
o Sindicato Rural como 
principais responsáveis. A 
Expobonito  já é a maior do 
Estado em quantidade de 
animais nelore.  Até agora 
somente a Expoinel teve 
maior volume de animais 
expostos.

No dia 22 de agosto (sábado), as 10 horas, acontece a ce-
rimônia de posse da  diretoria da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul – FAMASUL.  A presi-
dente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, 
a senadora Kátia Abreu é convidada de honra do Presidente 
Ademar da Silva Junior que foi reeleito com 90% dos votos. 
A posse legal da nova diretoria está marcada para o dia 12 
de agosto, dez dias antes da posse festiva.

Delcídio do Amaral recebeu na sexta-feira, 14 de agosto, 
o título de Cidadão Aquidauanense. Delcídio já viabilizou 
para Aquidauana aproximadamente R$ 4,3 milhões para o 
Municipio. Esse montante também ajudou para aquisição 
de uma patrulha mecanizada que faz a manutenção das 
estradas vicinais e na instalação de energia em 412 domi-
cílios rurais. O senador também prestigiou a Expoaqui, que 
começou no dia 11 de agosto.

A Trajano Silva Leilões, do meu amigo Vadico, realiza no 
próximo dia 17, segunda feira, as 20 horas, na Acrissul o 
Leilão Brangus JMT. Oferta especial de 50 touros Brangus 
e Red Brangus. Informações pelos fones  (67) 33428899  
99711432.

Rubinho, Tico e Luiz Carlos Elaine e Ricardo Almeida com Denilson Silva

Ademar Silva Jr  e Dácio Queiroz
Delcídio do Amaral

Vadico


