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os produtores de orgânicos de 
Campo Grande terão um espaço 
exclusive para a venda de seus pro-
dutos, que deve ser instalado neste 
semestre, na Praça do Rádio Clube. a 
informação é da gerente de agrone-
gócios daC Secretaria Municipal de 
desenvolvimento Econômico, de Ci-
ência e Tecnologia e do agronegócio, 
Karla nadai Espíndola. nesta edição, 
uma entrevista especial sobre este e 
assuntos. Página 3

ao contrário do que muitas pessoas 
imaginavam, a produção de eucalipto 
continua progredindo no Estado. o 
setor que produz mudas revela que 
com a volta das atividades da MMX as 
vendas se mantém em bom ritmo.

o Estado pode conquistar em duas 
décadas uma demanda de 34..460.000 
metros cúbicos de lenha de eucalipto, 
o que requer um plantio de 960.400 
hectares de florestas plantadas neste 
período. Página 12.

ProdutorEs dE 
agroECológiCos 
tErão fEira

Produção dE 
EuCaliPto Em ritmo 
aCElErado

Foto: Maykom Torales / Agroimagebank.com

imPortação dE gado gordo do Paraguai: 
govErno dE ms E PECuaristas Em dEsaCordo

os cria-
dores de gado 
estão apreensivos 

com a notícia de que Mato Grosso 
do Sul pode ter um corredor co-
mercial para importar gado do 
Paraguai para abate. Segundo 
lideranças rurais, o tratado 
comercial coloca em risco o status 
de livre de aftosa com vacinação, concedido 
pela organização internacional de Episo-
dias (oiE), bem como traz uma concorrên-
cia considerada por eles desleal.

n a 
semana pas-

sada lideranças 
de entidades e sin-

dicatos rurais visitaram 
a redação do jornal agroin 

para demonstrar a insatisfação 
com a possibilidade.

o governo de MS já revelou publicamen-
te que fez consulta extra-oficial perante o 
Ministério da agricultura, Pecuária e abas-

tecimento. 
a idéia tem 

colocado o exe-
cutivo estadual e 

os pecuaristas em 
desacordo, onde o 

primeiro vê opor-
tunidades de aumentar 

arrecadação, pois mesmo 
o gado sendo comprado no 

país vizinho quando chegar 
às plantas locais vai ter que 

cumprir a pauta fiscal. os criado-
res propõem que a esfera estadual 

pratique impostos menores para que os 
criadores para que vendam o gado mais 
barato também.

o assunto da possibilidade de impor-
tação tomou conta dos debates políticos 
estaduais. a senadora Marisa Serrano, já 
adiantou que vai levar o tema para a pró-
xima reunião do Parlamento do Mercosul 
(Parlasul), que acontece em Montevidéu. 
Páginas 4 e 5.

sEnador dElCídio garantE asfaltamEnto 
BodoquEna-Bonito Para EstE sEmEstrE

Página 16.



groina gronegóciosaJo
rn

al

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

transgêniCos: a quEstão da BonifiCação
Frederico Glitz (*)

CErCas ECológiCas 
JORNAL AgROiN AgRONEgÓCiOS

Circulação Estadual

ANO ii - Nº 16
de 07 a �1 de junho

Jornalista Responsável: 
EdER CAmpOS

dRT-mS 031
edercampos@agroin.com.br 

diretor de Arte: 
WiSLEy TORALES ARguELhO

wisley@agroin.com.br

Jornalista: 
ELiANE FERREiRA / dRT-mS 15�

eliane@agroin.com.br
FLÁViO SiLVA / dRT-mS 678

flavio@agroin.com.br

Representante dourados: 
FidELiNA TORALES
lina@agroin.com.br

9629-7991

O Jornal Agroin Agronegócios é uma 
publicação de responsabilidade da Agroin 

Comunicação.

Redação, publicidade e Assinaturas  
Rua 14 de Julho, 1008 Centro 

CEp 79004-393, Campo grande-mS
Fone/Fax: (67) 30�6 5636 

agroin@agroin.com.br
www.agroin.com.br

AgROiN COmuNiCAçãO 
não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas entrevistas ou matérias 

assinadas.

Com a proliferação das culturas trans-
gênicas, interessante questão contratual 
surgiu: a valorização econômica da soja 
convencional. o chamado “prêmio” ou 
“bônus” é a diferença -- a maior -- paga 
por determinados países importadores 
aos produtores que lhes forneçam soja 
tradicional. Tal bonificação representaria 
verdadeiro incentivo à manutenção das 
culturas não “transgênicas” e ao desenvol-
vimento de mecanismos de segregação e 
rastreabilidade dos grãos. Toda uma “nova” 
complexidade se instaura na comercializa-
ção da soja e seus subprodutos, vez que ao 
lado das necessidades logísticas -- colheita, 
transporte e armazenagem diferenciados -
- é indispensável a adoção de instrumentos 
de certificação.

a relevância econômica da discussão 

reside no tamanho do mercado brasileiro 
da soja e na diferença de preços aponta-
das entre os dois tipos de grãos. Segundo 
informações da associação Brasileira das 
indústrias de Óleos Vegetais (abiove), até 
o mês de maio de 2009, a complexa cadeia 
de contratos que envolve o sistema agroin-
dustrial da soja movimentou o montante 
equivalente a uS$ 13 milhões em receitas 
com exportações. Sendo que nos últimos 
meses o “prêmio” por tonelada não-trans-
gênica variou entre uS$ 26,70 (janeiro) e 
uS$ 14,61 (abril). Tal valor é significativo 
quando se leva em conta que o valor da 
saca de soja -- cotação Chicago -- variou 
entre uS$ 360,59 e uS$ 378,18 nos mes-
mos meses.

outro dado relevante é o custo de pro-
dução. Segundo a Companhia nacional de 

abastecimento (Conab) os custos de produ-
ção de soja não-transgênica na Safra de 2008 
-- utilizando-se o estado de Mato Grosso 
como referência -- foram de: R$1.885,09/ha 
(Primavera do Leste); R$1.982,18/ha (Sa-
pezal); R$1.750,52/ha (Sorriso). Enquanto 
que os custos de produção da soja trans-
gênica foram de: R$1.858,44/ha (Sorriso) 
e R$1.959,04/ha (Primavera do Leste). 
note-se, portanto, a majoração dos custos 
desta em relação àquelas.

o mercado consumidor europeu parece, 
igualmente, dar indícios de valorização dos 
grãos tradicionais, neste sentido vide a re-
cente proibição alemã de cultivo do Milho 
Mon810. deve-se ter em mente, contudo, 
que atrás desta questão pode estar verdadei-
ra batalha mercadológica. Por outro lado, 
há resistência de certos traders europeus 
quanto ao pagamento do referido prêmio. 
Segundo sua argumentação, não haveria 
motivo para se pagar adicional ao preço 
do produto quando este produto é o único 
a ser comprado -- referência às barreiras 
para entrada de produtos transgênicos 
americanos.

ao produtor, no entanto, resta a questão 
dos custos assumidos com a infra-estrutura 
necessária para garantir a distinção entre 
os respectivos grãos. a responsabilidade 
pelo manejo, neste sentido, recai sobre ele. 
além da perda da bonificação, o contágio 
pode representar, eventualmente, inadim-
plemento contratual -- e, portanto, dever de 
pagamento de cláusula penal -- necessidade 
de pagamento de royalties para a detentora 
da patente e responsabilidade pelos demais 
danos causados à cadeia produtiva.

a grande verdade é que ao produtor 
brasileiro se oferece uma alternativa à mas-
sificação comercial das grandes companhias 
vendedoras de sementes. Resta saber se esta 
opção continuará sendo economicamente 
viável.

(*) O autor é advogado, membro do Co-
Extra -- grupo de estudos para coexistên-

cia e rastreabilidade de organismos ge-
neticamente modificados e convencionais 

da União Européia -- e coordenador do 
Núcleo de Práticas Jurídicas da UniBra-

sil (Faculdades Integradas do Brasil).

Cercas construídas para manejo de gado 
em algumas regiões/ecossistemas naturais 
e de grande biodiversidade, tais como o 
Pantanal, podem causar impacto negativo 
sobre algumas espécies de animais silves-
tres, especialmente os grandes herbívoros, 
tais como o cervo do Pantanal (Blastocerus 
dichotomus), o veado mateiro (Mazama 
americana), o veado campeiro (ozotocerus 
bezoarticus) a ema (Rhea americana) e a anta 
(Tapirus terrestris). 

as peculiaridades da região pantaneira, 
marcada por secas e cheias, dificultaram a 
ocupação e interferência antrópica. a prá-
tica da pecuária extensiva, favorecida pela 
riqueza de recursos naturais, vem sendo 
desenvolvida há séculos.

Para manter esta riqueza em biodiver-
sidade, os produtores desenvolvem uma 
pecuária extensiva com um mínimo de 
interferência no ambiente, cujos índices 
zootécnicos ainda são relativamente baixos. 
Entretanto, nos últimos anos, vêm crescendo 
as pressões econômicas para aumento da 
produtividade, agravando ainda mais os 
efeitos da redução da capacidade produtiva 
das fazendas e a descapitalização do setor, 
acentuado devido à divisão constante das 
terras, por venda ou herança. Muitas fazen-

das estão sendo vendidas para fazendeiros 
e até mesmo para pessoas de outros ramos 
de atividade, que pouco conhecem a região, 
colocando em risco a conservação da biodi-
versidade do Pantanal. 

Quando se diz que o homem pantaneiro 
vem conservando o Pantanal há cerca de 200 
anos, não é simplesmente pelo fato dele ape-
nas colocar os bovinos em grandes extensões 
de terra e deixa-los por conta dos campos 
naturais. Muitos pensam assim, isto é mui-
to cômodo, mas não é verdade. o homem 
pantaneiro convivendo na região, aprendeu 
a respeitar os limites da natureza, fato este 
que pode ser observado através de pequenas 
atitudes de manejo, como no simples ato de 
construir uma cerca. 

Muitos fazendeiros que vêm de outras 
regiões, chegam aqui e começam a implantar 
novas tecnologias, às vezes sem critérios. 
Porque os fazendeiros tradicionais não 
optaram por este tipo de cerca? Porque eles 
sempre usaram uma cerca de quatro fios? 
Esta atitude pôde ser vista tempos depois 
durante uma cheia extrema. animais sil-
vestres como o cervo tentaram passar por 
esta mesma cerca para fugir da inundação 
em busca de locais mais seguros e com ali-
mentação, mas foram impedidos pela cerca. 

Resultado: morreram de fome.
Estes casos ocorrem geralmente em si-

tuações de cheias extremas, onde os animais 
silvestres tentam passar por este tipo de 
cerca para fugir da inundação ou quando são 
perseguidos. na verdade, nas regiões onde 
transitam grandes herbívoros silvestres, as 
cercas deveriam ser ajustadas de modo que a 
altura do último fio até o solo fosse adequada 
para a movimentação desses animais.

um cerca ecológica deve ser construída e 
ajustada, em função das características edafo-
climáticas da região, do tamanho dos animais 
silvestres existentes e principalmente através 
do conhecimento das necessidades territoriais 
e do comportamento espacial e temporal dos 
animais silvestres. Bookhout (1994) descreve 
algumas especificações/recomendações para 
a construção/ajustes de cercas para facilitar 
a movimentação de ungulados.

diante desses fatos, além de verificarmos 
a importância das cercas ecológicas para a re-
gião pantaneira, também podemos constatar 
a importância de se valorizar e conservar a 
cultura e a origem do homem pantaneiro, que 
muito vem contribuindo para a conservação 
da biodiversidade do Pantanal. 

(*) Os autores são pesquisadores da
Embrapa Pantanal.

Por José Aníbal Comastri Filho  
e  Sandra Aparecida Santos (*)

Com a proliferação das culturas transgênicas, 
interessante questão contratual surgiu: a 
valorização econômica da soja convencional 
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ProdutorEs dE orgâniCo vão tEr fEira ExClusiva 
Para vEndEr sEus Produtos Em CamPo grandE

Agroin – Como funciona o Pais?
Karla Nadai – Ele é um projeto nacional 

que foi implantado há um ano em Campo 
Grande. Ele funciona em parceria entre a 
prefeitura municipal, Sebrae e Fundação 
Banco do Brasil. Foram implantados 20 
projetos no ano passado que já estão em 
fase avançada. devido o bom andamento, 
inclusive campo grande é uma referencia 
nacional neste projeto, fomos beneficiados 
com mais 100.  Vinte já estão produzindo e 
os outros 100 estamos em fase de entrega 
de quites. nos quites vem todo o material 
que o produtor precisa como semente, sis-
tema de irrigação, caixa de água, bomba..
vem tudo.

 Agroin – quais são as exigências para 
o pequeno produtor participar deste 
projeto?

Karla Nadai – desde que seja agri-
cultura familiar, pode participar. Precisa 
pertencer a alguma associação. a gente 
não trata individualmente, só associações. 
aqui temos 22 associações de produtores 
e todos estão cadastrados, recebem fomen-
to da secretaria, por meio de assistência 
técnica, insumos, patrulha mecanizada. 
hoje nós temos 10 patrulhas mecanizadas 
à disposição deles.Em troca de todo este 

apoio nós cobramos a produção. inclusi-
ve auxiliamos a introdução do grupo no 
mercado e cobramos que a produção seja 
agroecológica, integrada e sustentável. Se 
ele não cumprir todas as exigências que, 
aliás não são dif íceis de cumprir, nós reti-
ramos o quite.

 Agroin – Você disse: exigimos produ-
ção. Uma parte vem para a prefeitura?

Karla Nadai – não, não. Só o fato des-
te pessoal não estar na periferia, já evita 
certos gastos para o poder público como, 
por exemplo, Bolsa Família. no campo ele 
passa a produzir. Então ele deixa de custar 
e passa a contribuir. Ela sai de uma parcela 
social que só está custando e passa pra 
uma parcela que esta produzindo. nossa 
preocupação hoje é que o Estado importa 
80% de tudo aquilo que consome de hor-
taliças e este pessoal está ai na periferia. 
um pessoal que sabe produzir. Queremos 
diminuir esta dependência de produtos 
destes estados, com produtos fresquinhos 
da nossa terra.

Agroin – De que outra maneira estes 
pequenos produtores são auxiliados?

Karla Nadai – até então eles estavam 
desorganizados. E a gente sabe que iniciar 
com um movimento educativo ia levar 

muito tempo. Para ter um exemplo: a 
Ceasa proibiu a entrada de produtos sem 
nota fiscal. Então os produtores estavam 
desesperados, pois a maioria deles estava 
ilegal. nós temos outro programa chamado 
compra direta local de agricultura familiar, 
que é a prefeitura comprando direto do 
produtor e repassando para instituições 
cadastradas na secretaria de assistência 
social. Então ao invés da prefeitura comprar 
de fora, prioriza o produtor daqui. isto co-
meçou na administração do nelsinho (Trad, 
prefeito de Campo Grande). a gente exige 
também uma diversidade na produção. 
não adianta o produtor chegar aqui com 
mandioca. hoje a gente quer diversidade, 
inclusive frutas.

Agroin – Mas este também não é um 
problema cultural?

Karla Nadai - Claro que existe um 
problema cultural, mais do que técnico 
na parte da produção. dizem por aí que 
o sul-mato-grossense não sabe produzir 
hortaliças. não é que ele não saiba. Ele 
produz na época que todo mundo sabe, 
o que diferencia de São Paulo e Minas 
Gerais, por exemplo, que sabe o ano todo, 
na entressafra. E este é um dos problemas 
que os produtores daqui não conseguem 
vender, porque não tem regularidade. 

outro fator é a falta de tecnologia e é aí 
que a gente está entrando com assistência 
técnica. Só que esta mudança não acontece 
do dia pra noite. Primeiro envolve cultura, 
conhecimento e recursos financeiros. não 
tem como chegar num assentado que rece-
beu o primeiro Pronaf (Programa nacional 
de agricultura Familiar) e pedir ele para 
construir casa e querer que ele implante um 
sistema de irrigação na sua área. as coisas 
estão acontecendo assim, paulatinamente, 
porque as coisas para serem permanentes 
elas acontecem devagar. no assentamento 
Três Corações, por exemplo, não tem água. 
É um areião lá. Então temos que ver que 
tipo de cultura dá bem naquela região. uma 
opção é o maracujá. a gente vai colocar 
uma roda de água que vai mandar pra uma 
caixa que vai distribuir. Como é projeto 
agroecológico, para molhar as plantas é por 
meio de gotejamento, então a gravidade é 
suficiente para usarem esta água.

Agroin – Nós temos informações que 
vocês vão disponibilizar uma feira para 
estes produtores. De cidades vizinhas 
também vão poder vender?

Karla Nadai - a gente não pode desviar 
recursos. a lei diz que o recurso tem que ser 
usado dentro do município. não tem como 
colocar isto fora do município: a escritura 
por exemplo tem que ser do município. 
além disso, a assistência técnica não pode 
sair.a feira vai ser destinada para os produ-
tores do Pais Campo Grande. o projeto já 
foi aprovado e deve ser implantado no pátio 
da Praça do Rádio e ele deve começar no 
segundo semestre deste ano. São 25 barra-
cas padronizadas. Então o planejamento é 
em cima de um público que já existe. Esta 
feira é uma parceria entre a prefeitura e o 
Ministério da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento (Mapa), por meio de convênio 
entre as duas entidades.

Agroin- E o preço destes produtos vai 
diminuir? Porque uma das reclamações 
dos consumidores é o preço.

Karla Nadai - o preço vai ser muito 
parecido com o do produto convencional. 
isto porque o custo de produção é menor. 
Ele não usa, por exemplo inseticida, fungi-
cida. Para repelir as pragas ele vai utilizar 
caldas feitas com produtos que ele mesmo 
vai cultivar, como o fumo, a arruda, dalí. 
o que é caro? a mão de obra porque é um 
trabalho continuo e diário. o produtor não 
pode se ausentar da sua lavoura, mas como 
no projeto Pais é uma agricultura familiar, 
ele já vai economizar nisto. outro item que 
evita o encarecimento é nossa assistência 
técnica também.

Campo Grande compra em outras 
praças aproximadamente 80% dos 
hortifrutigranjeiros que consome. Por meio 
de projetos como a Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável (Pais), a prefeitura, 

por meio da diretoria de agronegócios, pretende 
diminuir gradativamente esta dependência. Para isto 
tem orientado os pequenos produtores do cinturão 
verde e assentamentos para que os mesmos promovam 
uma atividade auto-sustentável e que também tenha 
excedentes para venda direta no varejo. Para isto será 
montada, na Praça do Rádio Clube, uma feira exclusiva 
para os produtores inseridos no projeto. Estas e outras 
novidades são reveladas por Karla Bethânia Nadai 
Espíndola, que é diretora de agronegócios da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e 
Tecnologia e do Agronegócio da Capital. Inicialmente, 
ela explica o Pais e dá dicas para os pequenos produtores 
diversificarem.

Karla Nadai, gerente de agronegócios Sedesc

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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sindiCatos dizEm quE imPortação dE gado 
do Paraguai ColoCa Em risCo a sanidadE 

a notícia intitulada “Setores 
querem abrir fronteira para 
importar gado do Paraguai”, 
veiculada no jornal agroin 
– edição 24 de maio a 7 de 

junho – trouxe à tona uma negociação 
que, até o momento, não se sabe publica-
mente a quem interessa e aonde a mesma 
começou. a informação tomou conta das 
reuniões de sindicatos rurais e entidades 
que representam os pecuaristas, uma vez 
que as mesmas alegam que a liberação traz 
insegurança quanto à preservação de status 
de área livre de aftosa e impacto econômico 
para a categoria em nível estadual.

o prefeito de Porto Murtinho, nelson 
Cintra, disse que existem representantes 
governamentais negociando com entidades 
paraguaias para que as mesmas concordem 
com a venda de gado para o Brasil. Em 
reportagem, ele afirmou que o Frigorífico 
Marfrig alimentos, que retomou abate na 
planta murtinhense há poucos dias, tem in-
teresse na abertura de fronteira. Porém, até 
o fechamento desta edição não havia pedido 
formal da empresa perante o Ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento 
(Mapa) para a transação comercial.

em concorrência desleal e sanidade. Mas 
quero ouvir todas as partes envolvidas no 
processo”, finaliza.

Representantes dos Sindicatos Rurais 
de Porto Murtinho e Bela Vista visitaram a 
redação deste jornal para demonstrarem a 
indignação das entidades com a possibilida-
de de abertura da fronteira com o Paraguai 
para a importação de gado gordo daquele 
país. Segundo o presidente do sindicato 
de Porto Murtinho, italívio Coelho neto, 
a principal preocupação é com a perda do 
status de área livre de febre aftosa com va-
cinação, que é conferida pela organização 
internacional de Epizotias (oiE).

Paulo Tadeu Stedile, do Sindicato Rural 
de Bela Vista, afirma que se a fronteira com 
o Paraguai for aberta para importação de 
gado vai acabar com todo um trabalho na 
Zona de alta Vigilância (ZaV). “a ZaV 
existe exatamente para isto: barrar a entrada 
de gado daquele país no Brasil”, insiste. Se-
gundo ele, as regras nesta área que envolve 
uma faixa de municípios brasileiros são 
bem rígidas. Porém, devido ao trabalha, já 
havia possibilidade de relaxamento de certas 
normas. “agora, ninguém sabe o que vai 

ocorrer depois desta boataria toda diz.
Francisco Cintra Franco, do Sindicato 

Rural de Bela Vista, ressalta que as empresas 
frigoríficas não podem alegar que as praças 
não tem boi para atende-las. Ele cita que 
Porto Murtinho tem aproximadamente 700 
mil cabeças, Bela Vista 432 mil e Caracol 280 
mil; todas prontas para o abate. “além disso, 
temos informações que a planta frigorífica 
instalda em Porto Murtinho (Marfrig) está 
com escala de abates preenchidas para os 
próximos dez dias”, diz.

a senadora sul-mato-grossense, Ma-
risa Serrano, afirmou em entrevista 
ao jornal agroin que vai levar ao 

conhecimento dos membros do Parlamento 
do Mercosul (Parlasul) a questão sobre a 
criação de um corredor comercial para 
importar gado gordo do Paraguai.

a parlamentar assume que ainda não 
manteve uma conversa com o governador 
andré Puccinelli, com a secretária estadual 

de Produção, Tereza Cristina; nem com os 
criadores e sua entidades representantes. 
Porém, ao tomar conhecimento sobre as 
calorosas discussões envolvendo interesses 
adversos, vai colocar na pauta da reunião 
dos dias 29 e 30 deste mês, quando os mem-
bros do Parlasul se reúnem em Montevidéu, 
no uruguai.

Embora não dependa do Parlasul a 
autorização da importação, a senadora 

entende que a intenção da transação co-
mercial deve ser levada ao conhecimento 
dos países que fazem parte do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), que é composto 
pelo Brasil, Paraguai, uruguai, argentina e 
Venezuela. 

a senadora ressalta que o Parlasul foi 
instalado em 2006 e que ainda está em fase 
de definições sobre comissões e formação 
dos órgãos de justiça dos países envolvidos. 
Porém, caso o governo estadual consiga 
convencer as autoridades paraguaias a 
concordarem com a importação, abre-se 
um precedente para outros estados se 
interessarem em comprar gado gordo no 
Paraguai também. “Entendo a preocupa-
ção dos nossos pecuaristas quando falam 

assunto sErá lEvado ao ConhECimEnto do Parlasul
Possibilidade da livre comercialização de gado 
gordo com Paraguai será discutida em reunião do 
Parlamento do Mercosul

Representantes dos 
criadores de gado 
esperam que governo 
volte atras e desista da 
idéia

Italívio Coelho Neto (Sindicato Rural de Porto Murtinho), Francisco Cintra Franco (Bela Vista) e Paulo Tadeu Stedile (Bela Vista)

Senadora Marisa Serrano

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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sfa Cuida das quEstõEs sanitárias E 
dE sanidadE animal, lEmBra orlando

Faleceu na última sexta-feira (05/06), 
em São Paulo, o pecuarista helder 
henrique Galera, vice-presidente 

da associação dos Criadores de nelore do 
Brasil (aCnB). o corpo foi encaminhado 
para Votuporanga (SP), sua cidade natal, e 
foi velado no Velório Municipal. 

helder Galera tinha 46 anos, e estava 
internado desde o início do ano devido 
a um câncer  no f ígado causado por uma 
hepatite. Ele era casado com Solange Raia 
Galera e deixa dois filhos. 

Sócio proprietário da agropecuária j. 
Galera era criador de gado comercial há 30 
anos e de nelore Po há 17 em fazendas no 
interior de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. 
desenvolvia importante trabalho de seleção 
com a raça nelore e era um dos maiores 
criadores da categoria no Brasil.

helder possuía uma das principais sele-
ções do nelore, detentora das genéticas da 
Ópera da Santa Cruz e do Fajardo da GB. 
Pecuarista inovador, ele criou a modalida-
de de venda chamada “shopping”, onde os 

animais são ofertados a preços fixos.
o sepultamento aconteceu no último 

sábado (06/06) às 10 da manhã no Cemitério 
Municipal de Votuporanga.

morrE Em são Paulo o 
PECuarista hEldEr galEra

Braço do Mapa 
no Estado, 
Superintendência 
não delibera sobre 
comercialização

o superintendente da Supe-
rintendência Federal de 
agricultura (SFa), orlando 
Baes (foto), já foi procurado 
por inúmeros criadores e 

entidades que os representam, que o ques-
tionam sobre a possibilidade de importação 
de gado gordo do Paraguai. o lobby tem 
sido grande para que a entidade se coloque 
contra a liberação.

Procurado pela equipe do agroin, Baes 
frisou que a SFa é uma representante máxi-
ma do Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (Mapa) no Estado, porém 
não tem poderes para deliberar sobre esta 
questão envolvendo Mato Grosso do Sul e 

Paraguai. “a entidade vai apenas cumprir 
seu papel de avaliar a sanidade animal e 
inspeção, caso haja perante o Mapa um 
pedido oficial sobre a importação. Como 
por enquanto não existe no ministério 
este pedido, nosso trabalho continua o de 
monitoramento para não entrar animal sem 
autorização. além disso, estamos com um 
trabalho muito criterioso com as empresas 
abatedoras”, explica.

Baes explica que não cabe ao Mapa, 
como pensam setores e criadores, a deli-
beração comercial no Mercado Comum 
do Sul (Mercosul), tampouco na américa 
Latina. “as pessoas estão equivocadas 
quando vem nos procurar para sensibilizar 
quanto seus argumentos contrários ou a 
favor. Estamos aqui para fazer cumprir as 
regras do abate”, diz.

orlando Baes lembra que o status sanitá-
rio de Mato Grosso do Sul e do Paraguai, que 
é o de livre de febre aftosa com vacinação, é 
idêntico, exceto na Zona de alta Vigilância 
(ZaV). Portanto, ambos concedidos pela 
organização internacional de Epizotias 
(oiE), que é um órgão considerado neutro. 

“não posso questionar a seriedade desta 
entidade nem ao menos querer comentar 
sobre a sanidade do gado paraguaio, afinal 
esta é uma competência do ministério deles 
que, aliás, tem a mesma competência do 
nosso, só que do lado de lá. Tenho que cui-
dar é do gado daqui. agora, se o gado deles 
realmente vier, vamos estar alertas em tudo 
que for de nossa competência”, frisa.

Quando o superintende se referente 
ao estado de alerta em relação ao gado 
paraguaio que pode vir, quer dizer que a 
entidade vai fiscalizar animal por animal, os 
caminhões serão observados e desinfetados 
e ainda as plantas frigoríficas autorizadas 
a fazer o abate serão monitoradas rigoro-
samente.

a questão sanitária é nacional. E nós 
sabemos muito bem que tivemos um pro-
blema em 2005 que esperamos ter superado 
de uma vez. Sabemos que temos que ter 
cuidados, mas hj o status sanitário do MS 
e Paraguai é idêntico, exceto na ZaV..15km 
do Brasil e 15km do Paraguai.

Questionado se for liberada a importa-
ção isto vai comprometer todo o trabalho 

da ZaV ou se ela passa a inexistir, Baes 
afirma que a mesma será mantida. “animais 
da ZaV abatidos fora dela saem lacrados 
até um posto da iagro e seguem lacrados 
até a indústria. os que saem dela sem fins 
de abate e vão para o Planalto precisam de 
uma observação clínica (quarentena). o 
mesmo trabalho será feito com os animais 
que vierem do Paraguai”, explica.

Pecuarista Helder Galera

Celso Régis - OCB-MS

Superintendente da SFA, Orlando Baes

as inscrições para o i Prêmio oCB/
MS de jornalismo foram prorro-
gadas para o dia 10 de junho. a 

iniciativa surgiu com o propósito de divulgar 
a doutrina e os princípios do cooperativis-
mo para a sociedade, além de mobilizar e 
reconhecer jornalistas dedicados a divulgar 
os projetos, ações econômicas e sociais 
realizadas pelo cooperativismo sul-mato-
grossense.

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

o prêmio é destinado a jornalistas de 
Mato Grosso do Sul e tem como tema o 
sistema cooperativista sul-mato-grossense, 
desde abordar a importância do cooperati-
vismo do MS na geração de emprego, renda 
e a sua contribuição para com o desenvol-
vimento das pessoas, dentro do Estado, ou 
destacá-lo no âmbito nacional ou interna-
cional. ou ainda, pode avaliar a atuação 
do Serviço nacional de aprendizagem do 

Cooperativismo no Estado (Sescoop/MS) 
e do Sindicato e organização das Coopera-
tivas Brasileiras do Estado no Mato Grosso 
do Sul, bem como das cooperativas que 
atuam no MS, individualmente ou de forma 
coletiva. Três categorias formam o prêmio, 
impresso, Telejornalismo e Radiojornalis-
mo e as duas melhores reportagens de cada 
categoria serão premiadas. informações no 
www.ocbms.org.br/premio

insCriçõEs Para o Prêmio oCB/ms 
dE Jornalismo foram Prorrogadas

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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BndEs PromEtE fundo garantidor 
ao agronEgóCio BrasilEiro

Como a maioria das agroindús-
trias não está conseguindo 
acessar as linhas de crédito 
oferecidas pelo Banco na-
cional de desenvolvimento 

Econômico e Social (BndES) ao setor, o 
presidente da instituição, Luciano Couti-

nho, prometeu a criação do fundo garan-
tidor do agronegócio. a nova medida foi 
anunciada em reunião, na semana passada, 
com o presidente da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo (Frencoop), odacir Zonta, 
e o diretor da Coopercentral aurora, neivor 
Canton, em Brasília (dF).

Coutinho também prometeu a liberação 
imediata de capital de giro pelo Programa de 
desenvolvimento Cooperativo para agre-
gação de Valor à Produção agropecuária 
(Prodecoop) e de linha do Programa de Ca-
pitalização das Cooperativas agropecuárias 
(Procap). a situação da aurora, colocada 
por Canton, recebeu atenção especial do 
presidente do BndES. Ela conta com 72 
mil famílias associadas e necessita de R$ 40 
milhões de capital de giro, mas por custo 
mais baixo do que o oferecido, até agora, 

pela instituição.
Canton aproveitou para mostrar que a 

aurora sempre pagou seus financiamentos 
bancários em dia e hoje sofre porque os 
bancos privados retiraram do mercado as 
linhas de crédito que ofereciam anterior-
mente.

“nós acreditamos no agronegócio 
brasileiro e queremos ser sócios do setor 
– disse Coutinho. Zonta e Canton insisti-
ram com ele que essas decisões devem ser 
urgentes”, disse.

a comissão especial criada para tratar 
dos efeitos da crise global na área 
de agricultura debateu, dia 2 de 

junho, os números atuais e as propostas 
para amenizar os impactos no setor de 
alimentos. o presidente da organização 
das Cooperativas Brasileiras (oCB), Márcio 
Lopes de Freitas, participou da audiência 

Comissão da CrisE ouvE ProdutorEs rurais
pública e destacou a importância do coope-
rativismo para o setor produtivo. durante 
o debate, Freitas falou da diversificação das 
cooperativas na produção agropecuária e o 
quanto a crise tem prejudicado o setor. “Foi  
evidenciada a diminuição das compras dos 
produtos brasileiros pelo mercado externo, 
afetando setores como a avicultura e de 

laticínios”, disse.  
a interrupção do processo de pro-

dutividade e o corte no crédito também 
foram enfatizados do presidente da oCB. 
as sugestões apresentadas na audiência 
envolveram o crédito rural e o estoque de 
produção. a Confederação nacional da 
agricultura e Pecuária do Brasil (Cna) e a 

Confederação nacional dos Trabalhadores 
na agricultura (Contag) também apresen-
taram as dificuldades enfrentadas devido 
à crise e suas conseqüências no setor de 
alimentos. E fizeram sugestões como a 
necessidade da classificação de riscos, um 
programa de subvenção de fretes, além da 
questão da desoneração.

A nova medida foi anunciada há pouco mais de dez dias 
em reunião com o presidente da Frencoop
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lEilão do toniCão sErá um dos 
dEstaquEs da ExPomara 2009

o Conselho Monetário nacio-
nal (CMn) deve se reunir 
entre os dias 10 e 15 deste 

mês, para tratar da criação do Progra-
ma de Capitalização das Cooperativas 
agropecuárias (Procap-agro). o setor 
cooperativista espera ansioso a apro-
vação do Procap-agro, pois prevê a 
equalização de R$ 2,0 bilhões à taxa de 
juros de 6,75% ao ano, para serem utili-
zados na integralização de cotas-partes 
diretamente pelos cooperados ou 
mediante repasse pelas cooperativas, 
capital de giro, custeio, investimento 
ou saneamento financeiro.

Segundo o analista de Mercado 
da organização das Cooperativas 
Brasileiras (oCB), Gustavo Prado, 
o programa vai atender associados, 
cooperativas singulares e centrais, 
conforme proposto pela oCB. “Para 
terem acesso à linha, as cooperativas 
terão de firmar termo de compromisso 
com o Serviço nacional de aprendi-
zagem do Cooperativismo (Sescoop)”, 
diz Prado.

CooPErativismo 
aguarda 
aProvação do 
ProCaP-agro

o Sindicato Rural de Campo Grande 
(SRCG) apresenta no próximo dia 
15, no auditório da sede, na Rua 

Raul Pires Barbosa, 116, Chácara Cachoeira, 
a partir das 19h 30, estratégias aos pecua-
ristas para obterem melhores negócios em 
Mato Grosso do Sul. as informações serão 
repassadas pelo palestrante, o zootecnista 
Luiz Fernando Brondani, coordenador 

estadual de pecuária de corte do Paraná, 
com o tema: “Comercialização diferenciada 
de Carnes nobres – novilho Precoce: da 
fazenda ao Consumidor”.   

há 35 anos, Brondani faz análise de 
estudos sobre a produção de bovinos em 
400 municípios paranaenses e desenvolveu 
o Programa de novilho Precoce Pecuária de 
Curta duração (PCd). nesta atividade de 
assistência técnica rural, ele acompanhou 
a evolução do comércio de novilhos preco-
ces no Paraná que, segundo ele, tornou-se 

referência no País. 
Para o presidente do Sindicato Rural 

de Campo Grande, josé Lemos Monteiro 
(Zeito), a experiência do Paraná poderá 
contribuir com os produtores locais na 
defesa contra os prejuízos enfrentados no 
setor.

Serviço: interessados em participar da 
palestra devem confirmar a presença pelo 
telefone (67) 3341-2151 ou email srcgran-
de@terra.com.br. a entrada é gratuita, 
porém as vagas são limitadas. 

sindiCato rural dE CamPo grandE PromovE CaPaCitação 

Carinhosamente chamado To-
nicão pelo seu jeito simples e 
amável, antonio Carlos Cor-
rea de Lima, foi incentivado 
pelos amigos Francisco de 

Carvalho neto, artêmio olegário e por um 
dos maiores ícones da pecuária nacional, 
Rubico de Carvalho, a ingressar na raça ne-
lore pela porta da frente. Esse último amigo 
lhe disse que se fosse “entrar” no nelore, 
teria que ser com animais cabeceira. 

dessa forma Tonicão pediu aos amigos 
duas bezerras Po para começar seu plantel 
de animais geneticamente melhorados. no 
mesmo ano, 1986, esteve em uberaba a fim 
de participar da Expozebu de onde saiu com 
20 reses de alto padrão.

depois de 23 anos de seleção baseada 
em reprodutores 100% sulmatogrossenses 

(Bitello da SS, janajur do arroio) o plantel 
de Tonicão produz anualmente 450 touros 
que a cada ano surpreendem os olhos mais 
atentos. 

Também motivado pelos amigos ano 
passado antonio Carlos realizou o primeiro 
leilão da marca. Com o resultado desse cer-
tame, o segundo não poderia de deixar de 
acontecer e, está marcado para o dia 12 de 

junho às 19 horas no recinto do Sindicato 
Rural de Maracaju e terá transmissão pelo 
Canal agromix.

o maior destaque do evento é o touro 
dhakan da Floresta (Bitelo X Koirana) que 
chegou ainda embrião na Fazenda Floresta. 
hoje com seis anos já vendeu mais de 15 mil 
doses e mantém 5 mil em estoque e ainda vai 
deixar 50 filhas no rebanho do Tonicão.

Marcado para acontecer 
no dia 12 de junho, sexta 
feira, às 19 horas, além de 
fêmeas o remate vai ofertar 
o grande raçador Dhakan 
TE Floresta

Antonio Carlos Correa, o Tonicão, fai ofertar animais cabeceira no remate

Foto: Reprodução

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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grandEs rEmatEs durantE a 41ª ExPomara

Começou no dia 6 de junho, 
uma das mais importantes 
feiras do agronegócio de 
Mato Grosso do Sul: a 41ª 
EXPoMaRa – Exposição 

agropecuária de Maracaju. Tradicional 
centro de difusão de tecnologia agropecu-
ária, com forte atividade agrícola e um dos 
mais importantes núcleos de seleção da raça 
nelore, o município de Maracaju  mostra a 
pujança de sua atividade produtiva durante 
os nove dias da feira.

na agenda de remates estão alguns dos 
mais importantes leilões realizados em nos-
so Estado, tanto no gado de corte como no 
gado puro. a realização dos leilões será da 
Correa da Costa, que há oito anos realiza 
praticamente todos os leilões da feira. Todos 
os remates serão transmitidos ao vivo pela 
internet, através da tecnologia Correa da 
Costa, no site www.correadacosta.com.br 

 na abertura da exposição  aconte-

ceu o primeiro Leilão Produção Serra de 
Maracaju, com cerca de 1000 reses de 
corte, oriundas dos produtores que cos-
tumeiramente adquirem a genética dos 
reprodutores ofertados no Leilão Serra de 
Maracaju. dia 07 de junho, às 19h , é a vez 
dos reprodutores nelore Po e Poi, no 22º 
Leilão Serra de Maracaju, ofertados por 
alguns dos mais importantes selecionadores 
da raça : antonio Carlos Correa de Lima 
– Fazenda Floresta, artêmio olegário de 
Souza – Grupo Água Tirada, Francisco 
Carvalho neto – arroio Sexto, dário al-
mirão & irmãos – Fazenda Santa Vitória, 
humberto olegário – nelore Água ama-
rela, Lucio Pereira de Souza – nelore da 
Sossego, Marcos almirão – Fazenda Santa 
Vitória, Reinaldo azambuja Silva – Fazen-
da Taquaruçu, Sérgio Sarian – Fazenda 
Serenata e os convidados dessa edição: 
andré duarte – nelore Três nascentes, 
Gustavo Stucchi – nelore Stucchi,  Pablo 

e Maurílio Barbosa – Fazenda Tarumã, 
Robson Coinete – Fazenda Santo onofre, e 
Thiago olegário Caminha – Fazenda Santa 
Sofia. Serão ao todo 41 reprodutores de 
qualidade diferenciada, comercializados 
em 16 parcelas. 

no dia 10 de junho, às 20h,  a força 
feminina da pecuária de Maracaju  se 
mostra em um dos mais disputados leilões 
da feira: Leilão Produtoras de Maracaju 
– corte, com mais de 1000 reses de corte 
de alto padrão.

o gado leiteiro marca sua presença no dia 
11 de junho, às 20:00 , no Leilão da Filó, onde 
serão comercializados reprodutores e matri-
zes para a produção de leite. Tradicional e bem 
sucedido, o leilão é uma das grandes atrações 
da feira, contando com a participação tanto 
de produtores comerciais de leite como dos 
pecuaristas de corte, que buscam qualidade 
para seus pequenos rebanhos leiteiros.

dia 12 de junho, às 20h, com transmissão 
pelo agromix, antônio Carlos Correa de 
Lima e Edméia e seus convidados mostram 
o capricho de sua seleção nelore Po e Poi, 
no segundo Leilão do Tonicão, onde serão 
comercializadas fêmeas nelore de alto pa-
drão, com destaque para ilha da Floresta, 
uma filha de dhakan Floresta com uma neta 

de Gangayah. uma das grandes sensações 
do leilão será a venda de 100% do reprodu-
tor dhakan Floresta, filho de Bitelo SS na 
premiada Coirana jT. dhakan, que esteve 
em coleta na Tairana e na alta Genetics, 
é um fenômeno comercial, com mais de 
15.000 doses de sêmen comercializadas e 
é considerado um dos melhores filhos de 
Bitelo. o remate promete repetir neste ano 
o grande sucesso do ano passado.

dia 13 de junho, às 20 h, estréia o Lei-
lão Tropa da Serra, que pela primeira vez 
durante a Expomara ofertará eqüinos para 
trabalho e reprodução. no evento promo-
vido por Paulo Renato nogueira, Rafael 
azambuja, Rômulo Gouveia (Rominho) 
e York Correa, serão comercializados 36 
produtos, entre potros, éguas, embriões e 
reprodutores de alta qualidade, oriundos 
de destacados selecionadores de Quarto de 
Milha e um produto Puro Sangue Árabe do 
haras El Zahran 

Todos os remates acontecem no tatersal 
do Parque de Exposições de Maracaju e a 
programação completa está disponível no 
site da Correa da Costa Leilões – www.
correadacosta.com.br . Mais informações 
na sede da leiloeira pelo telefone (67) 3325 
7777.

Leiloeira Correa da Costa vai realizar os leilões, 
de gado de corte, puro e leiteiro. Na agenda estão 
alguns dos mais importantes remates do Estado
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fEiCortE 2009 rEúnE Em sP 4 mil animais E 
200 ExPositorEs Para fomEntar PECuária

no período de 16 a 20 de ju-
nho a cidade de São Paulo 
se transformará em um 
dos principais centros de 
fomento da pecuária de cor-

te da américa Latina. nesta data, a cidade 
abrigará a 15ª edição da Feira internacional 
da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), 
que acontecerá no Centro de Exposições 
imigrantes, em São Paulo (SP). 

a Feicorte 2009 reunirá 200 empresas 
expositoras atuantes nas áreas de gené-
tica, saúde e nutrição animal, órgãos de 
desenvolvimento e pesquisas, máquinas 
e equipamentos, frigoríficos, balanças e 

troncos, entidades representativas, dentre 
outras. Para acompanhar essa vasta exposi-
ção comercial, o agrocentro espera a visita 
de mais de 20 mil profissionais, estudantes 
e interessados. 

além da exposição comercial, a 15ª Fei-
corte também abrirá espaço para a geração 
de conhecimento. neste sentido, a feira 
contará com a realização do Congresso in-
ternacional Feicorte, que acontece nos dias 
17 e 18 de junho. Sob o tema “integração: 
as Reservas de Lucro da Cadeia da Carne”, o 
Congresso irá reunir especialistas do Brasil 
e do Exterior para abordarem temas que 
variam entre a integração lavoura/pecuária 

e a gestão das propriedades num momento 
em que a agropecuária brasileira conquistou 
um grau de maturidade e, agora, necessita 
de novos modelos de negócios. o Congresso 
contará com o patrocínio da empresa dow 
agro Science. 

destaque também para o i Workshop 
Feicorte, que abrigará explanações a respei-
to de temas estratégicos para a pecuária, 
como reprodução, genética, sanidade, ge-
renciamento e rastreabilidade. o Workshop 
acontece no dia 16 de junho e será realizado 
em parceria com as empresas CRV Lagoa, 
intervet Shering Plough, dominar, Coan 
Consultoria e Scot Consultoria. 

a Feicorte 2009 abrigará ainda, entre os 
dias 18 e 20 de junho, o iii Curso Feicorte 
de julgamento das Raças Zebuínas, que pro-
porcionará aos criadores, selecionadores, 
proprietários rurais, profissionais do setor e 
estudantes, a interpretação de característi-
cas morfológicas em zebuínos relacionadas 
à produtividade, funcionalidade e padrão 
racial. o curso é alinhado às exigências 

do Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (MaPa) e oficializado 
pela associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (aBCZ). 

Expectativa do Agrocentro é receber 20 mil visitas. 
Feira aposta na informação para alavancar o 
setor. No total, a feira abrigará 4.000 animais de 
18 raças bovinas, 4 ovinas e 2 caprinas

Elite da pecuária nacional estará presente na feira

Foto: Arquivo
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Blog avEs E notíCias Estréia 
Com ContEúdo Para amantEs
dE Pássaros ExótiCos

EmPrEsários quErEm 
Conquistar mErCado 
Com CaChaça artEsanal 

dois empresários sul-mato-
grossenses estão com pro-
jetos em andamento para 
produzir cachaça artesanal 
no município de Terenos. 

a idéia é abastecer o mercado local e os 
primeiros litros já foram confeccionados, 
porém o alambique oficial deve ser inau-
gurado em três meses.

os empresários preferem ficar no ano-
nimato, por enquanto, mas já adiantam que 
a cachaça da nossa, nome fantasia do pro-
duto, já conquistou paladares. “Montamos 
um pequeno alambique onde já fizemos 
alguns litros e presenteamos amigos, que 
aprovaram nosso produto. agora, esta-
mos construindo uma nova unidade para 
fabricar comercialmente, com as normas 
exigidas pelos órgãos que disciplinam a 
atividade”, revela um dos sócios.

a unidade vai ter capacidade para tra-
balhar com 600 litros de garapa de cada 
vez. a expectativa é que cada carga resulte 
em 21% de cachaça, uma vez que a cana 
trabalhada é selecionada pela Embrapa e 
apresenta 23% de glicose. Levando em conta 
que serão possíveis três cargas ao dia, em 
plena atividade o alambique vai totalizar 
uma média de 300 litros/dia.

Segundo o sócio, o ór-
gão que disciplina a pro-
dução de cachaça exige 
que o produto fique ao 
menos um ano estocado. 
isto não vai ser problema 
pra os mini-empresários 
da cachaça terenense, pois 
a idéia deles é vender um 
produto com uma média 
de cinco e dez anos de 
envelhecimento, em tonéis 
de amendoim e por último 
nos de carvalho.

o sócio explica que, 
normalmente, o teor alco-
ólico das aguardentes co-
muns é de 35%, já a da nossa 
está em 45% e o objetivo é 
chegar aos 50%. “Para quem 
não conhece pode parecer 
alto, mas a nossa cachaça é um 

produto fino para se apreciar”, explica.
HISTÓRIA – a fabricação de cachaça já 

está na família de um dos empreendedores 
há aproximadamente 70 anos, no Rio de 
janeiro. agora, ele e seu sócio pretendem 
conquistar o mercado sul-mato-grossense, 
o qual não tem tradição neste produto como, 
por exemplo, Minas Gerais. “Queremos 
firmar nosso produto aqui e mostrar para os 
consumidores que na nossa praça é possível 
ter uma cachaça de alta qualidade”, diz um 
dos proprietários.

a partir deste mês de junho, os 
criadores de aves exóticas e os 
apaixonados por pássaros em 

geral contarão com mais uma importante 
ferramenta de informação e divulgação na 
internet. Estréia em Campo Grande o Blog 
“aves e notícias” (no endereço eletrônico: 
avesenoticias.spaces.live.com), recheado 
de notícias e informações relacionadas a 
aves exóticas, como canários, calopsitas, 
mandarins, entre outras espécies que fas-
cinam a todos. 

no Blog os internautas poderão acom-
panhar notícias, curiosidades e dicas sobre a 
criação de aves exóticas, além de fotos e ví-
deos dos pássaros. Em um espaço dedicado 
especialmente aos criadores profissionais, o 
Blog disponibilizará resultados de torneios, 
as aves campeãs e notícias sobre competi-
ções envolvendo aves exóticas.

 o Blog aves e notícias possui ainda 
com um fórum onde os fascinados por aves 
exóticas terão um espaço para conversar e 
trocar informações. 

Criado pelos jornalistas alessandro 
Perin e Paulline Carrilho, com o objetivo 
de estimular a criação registrada e lega-

lizada de aves exóticas, o Blog visa acima 
de tudo divulgar este hobby que a cada 
dia conquista mais adeptos, fascinados 
pela beleza, o canto e as cores exuberantes 
dessas aves. Com o Blog, os leigos também 
terão oportunidade de conhecer melhor os 
cuidados necessários para cada ave, que tipo 
de ração é melhor para cada espécie, assim 
como dicas de criadores, que descobriram 
um jeito único de criar e procriar essas aves 
tão interessantes. 

Pelo blog também será possível com-
prar aves exóticas e os criadores também 
poderão anunciar suas aves, transforman-
do o blog num elo entre os criadores e os 
compradores, que desejam ter um lindo 
pássaro para alegrar a sua casa.

 o jornalista alessandro Perin é criador 
de canários há 15 anos e não esconde o 
fascínio por aves, fato que o motivou a criar 
este Blog para divulgar e trocar informações. 
“adoro pássaros e decidi criar este blog para 
unir os criadores experientes e ajudar aque-
les que pretendem iniciar uma criação, pois 
muitas vezes os novos criadores desistem 
da criação porque adquiriram aves velhas 
ou doentes”, afirma Perin.

Produto se destaca e já 
conquista paladares de 
consumidores de MS

Alambique da cachaça passa por ampliação

Foto: Arquivo

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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sEtE EstrElas lança Programa Para o 
mElhoramEnto do gado dE CortE no ms

a Sete Estrelas Embriões 
– empresa com 20 anos de 
trabalho em prol do melho-
ramento genético do reba-
nho, apresentou no último 

dia 5 o Programa Sete Mais. Trata-se de 
um conjunto de ações e processos de pres-
tações de serviços aplicados pela empresa 
que visam o melhoramento por meio da 
maior qualidade da safra de bezerros pro-
duzidos e aumento do desfrute econômico 
do produtor.

o programa Sete Mais consiste na implan-
tação de material genético melhorador de tou-
ros provados em rebanho comercial, por meio 

da inseminação artificial em tempo fixo.
o primeiro passo que o produtor inte-

ressado deve dar para aderir ao programa é 
fazer a adesão. após análise da viabilidade 
técnica é elaborado um plano de Melhora-
mento Genético para o rebanho do produtor 
que terá como base a aplicação dirigida 
de genética Sete Estrelas. na sequencia 
acontece o processo de seleção, onde um 
técnico da Sete Estrelas para implantar o 
processo de seleção nas matrizes e repro-
dutores que farão parte do programa. nas 
fases seguintes acontece o processo de 
gestão reprodutiva, diagnóstico de gestão, 
processo de controle e avaliação zootécnica 
e análises de resultados.

o diretor comercial da Sete Estrelas, 
adriano Rúbio, explica que técnicos da 
empresa irão a campo diagnosticar a pro-
priedade do Estado e farão um projeto de 
melhorias particulares a cada caso. “Me-
diante a aprovação do criador, o programa 
começa a ser colocado em prática. Todo esse 
trabalho incluindo as técnicas de iaTF, o 
treinamento dos funcionários da fazenda, 

a utilização de medicamentos e hormônios 
reprodutivos, além do sêmen necessário dos 
touros, representam a assistência gratuita 
que os técnicos credenciados ao Sete Mais, 
oferecerão”, explica. 

a partir da conclusão desses processos, 
começarão as análises dos resultados. as 
vantagens da prática de um projeto como 
esse, representam uma transformação do 
plantel do Estado, já que por meio deste será 
possível avaliar o rebanho quanto as questões 
zootécnicas, serviço de iaTF personalizado, 
acesso privilegiado à genética de grandes 
touros Sete Estrelas, treinamento de mão –de 
– obra da fazenda, nascimento de bezerros de 
melhor qualidade de forma concentrada pela 
época de nascimento, maior conhecimento 
e maior qualidade da genética de fêmeas 
produzidas para a reposição. 

Passo a passo, fecha-se um ciclo de 
melhoria do rebanho comercial de Mato 
Grosso do Sul, consequentemente aumen-
ta-se a valorização de animais que servirão 
à exportação e abastecimento de mercado 
interno e por fim, a produção de carne de 

maior qualidade para as mesas dos brasilei-
ros , gerando riqueza ao nosso país.

o diretor da Sete Estrelas, osvaldo 
Possari, destaca que o projeto é um desafio, 
mass que com os parceiros tem certeza 
que a genética da empresa vai ofertar um 
padrão inegualável. “Este projeto é maior 
que a Sete Estrelas, pois vai transformar 
MS”, disse.

Empresa sul-mato-
grossense lança 
programa que busca 
aumento do desfrute 
econômico do criador 

Adriano Rúbio

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Produção dE EuCaliPto no Estado 
ProssEguE Em rítmo aCElErado

Foto: Maykon Torales /  Agroimagebank.com

o setor produtor de mudas 
de eucalipto comemora 
vigorosamente a volta das 
atividades da Companhia 
Mineradora MMX que es-

tavam letárgicas desde o segundo semestre 
do ano passado. 

Motivadas, duas associações de profissio-
nais da agronomia (aCEa - associação Cam-
po-grandense Eng. agrônomos e a aEaMS 
– associação dos Eng. agrônomos do MS) 
promoveram na primeira semana de junho 
encontro para apresentar novas tecnologias 
para cerca de 120 profissionais, estudantes e 
empresários de vários estados brasileiros.

um dos palestrantes, o Prof. josé Mauro 
Santana, da uFSCaR, afirma categorica-
mente que a partir do próximo semestre 
as empresas voltam a investir pesado na 
silvicultura. “o mercado internacional 
já começou sua recuperação, a partir do 
segundo semestre as empresas voltam a 
investir. a demanda por florestas plantadas 
é cada vez maior, o mercado da madeira no 
MS ainda é pouco eficiente, por isso tem 
muito a crescer”, ressalta.

o especialista lembra que apesar do 
corte para industrialização ocorre nor-
malmente aos 7 anos de vida da planta, o 

produtor tem que focar sua rentabilidade 
no médio prazo, porém com a certeza de 
que o setor vai continuar crescendo muito 
nos próximos anos.

Em Mato Grosso do Sul o ano de 2007 
foi marcado, pela expansão da área plantada 
e das indústrias consumidoras de lenha, 
notadamente para a fabricação de celulose 
e carvão vegetal para a siderurgia. o Brasil 
conta com 5.743.936 hectares de florestas 
plantadas, porém o Eucalipto e Pinus cor-
respondem por 92,9 por este total.

o estado pode atingir em duas décadas 
uma demanda de 34.460.000 m³ de lenha de 
eucalipto, o que significará a necessidade 
de plantio de 960.400 hectares de florestas 
plantadas nesse período, de modo que há 
necessidade do plantio de 126.700 hectares 
de eucalipto/ano.

Tito Lívio, vice-presidente da aCEa, diz 
que o MS é atrativo para a indústria de base 
florestal pelo seu potencial produtivo. Caso 
essas empresas optem por implantarem aqui 
suas plantas industriais, haverá certamente 
um expressivo aumento do PiB estadual e 
melhorias nas condições sociais da popula-
ção. “É de competência do estado à criação 
e manutenção de uma infra-estrutura que 
permita que esse produto, a madeira, chegue 

ao seu mercado”, afirma Tito.
um dos maiores viveiros do estado, o 

Portal Verde, está produzindo cerca de 700 
mil mudas clonadas por mês para atender a 
demanda que deve dobrar a partir de setem-
bro quando começam as chuvas. “infeliz-
mente o nosso produtor ainda não entende 
o ciclo do eucalipto, por mais estranho que 
pareça, agora no frio é um bom momento 
para plantar. as plantas não sofrem estresse 
hídrico pelo fato de o sol ser mais fraco, 
quando vem a chuva elas se desenvolvem 
mais homogêneas e com melhor qualidade” 
conta o Engenheiro Florestal Luiz Vieira, 

proprietário da Portal Verde.
Perguntado se está otimista com o 

desenvolvimento da atividade, Vieira é 
taxativo em afirmar que sim. “Quase toda 
nossa produção já está vendida, o pecuarista 
descobriu o sistema silvopastoril, onde faz 
o consórcio com a pecuária extensiva. a 
saída, o futuro é plantar eucalipto!”.

Serviço: 
PoRTaL VERdE MudaS 

E CLonES dE EuCaLiPTo 
Rodovia BR-163 nº 2066 Campo Grande-

MS • Fone 67 3393-9178

A retomada das atividades da Siderúrgica MMX já 
reflete diretamente no aumento da produção. Mesmo 
no período da entressafra produtores de mudas e 
clones comemoram o aquecimento nas vendas 

Engenheiro florestal Luiz Vieira, da Portal Verde Mudas e Clones de Eucalipto
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assorEamEnto do rio taquari afEta o 
mEio amBiEntE E traz imPaCtos soCiais

os processos erosivos na 
Bacia do alto Taquari, 
decorrentes da remoção da 
mata nativa e o avanço da 
pecuária sem orientações 

adequadas em áreas de nascentes, inten-
sificou nas últimas décadas o problema de 
assoreamento num dos principais afluentes 
do Rio Paraguai o Taquari. isso tem causado 
impactos ambientais e sociais prejudicando 
diretamente pessoas que tinham no rio uma 
forma de sustento.

de acordo com o vereador do muni-
cípio de Coxim, Sidney assis, o principal 
problema do rio Taquari é o assoreamento. 
Segundo ele, “não existe na cidade uma 
política pública firme para a revitalização 
e recuperação do meio ambiente”.

Muitas famílias ribeirinhas encontra-
vam no rio fartura em pescado que, ao 
longo dos anos, tem diminuído por conta 
do assoreamento e também processo de 
poluição que acaba chegando ao leito do 
rio. o turismo coxinense também sofre 
fortes conseqüências, pois os visitantes que 
se deslocam até o município e se deparam 
com a situação degradante, podem não vol-
tar mais, uma vez que a cidade por muitos 
anos prega o lema de cidade piscosa e que 
“Bom mesmo é Coxim”.

Por conta da questão ambiental do rio 
Taquari, outros setores também come-
çam a apresentar reflexos negativos. o 
comércio formal e informal, por exemplo, 
lucrariam muito mais com os visitantes. as 
manifestações culturais da cidade teriam 
mais oportunidade de se mostrarem para 
os turistas.

de acordo com o ambientalista, josé 
Francisco de Paula Filho, além do assorea-
mento outro problema que ameaça a Bacia 

hidrográfica do Taquari são as construções 
previstas de 30 usinas na região que devem 
se instalar no Taquari, Rio Corrente e iti-
quira. Segundo de Paula Filho, o rio Taquari 
nasce a mais de 1.000 metros de altitude do 
mar e desemboca no rio Paraguai a menos 
de 100 metros abaixo do nível do mar.

Segundo o ambientalista, hoje só resta 
8% da mata na Parte alta do Taquari que 
existia há 30 anos. “isso está ameaçado nos 
últimos 20 anos e para recuperar a micro-
bacia do Taquari é preciso voltar ao status 
natural da região,” explica.

Segundo o ambientalista, o Taquari 
abaixo da cidade de Coxim já é considerado 
a maior banco de areia do planeta dentro 
de uma planície. Ele acredita que o rio não 
se recupera, mas é possível amenizar o im-
pacto ambiental. “o dia que a gente descer 
perto da rodoviária de Campo Grande e 
poder tomar água e banho no Prosa, aí sim 
o rio Taquari vai ter uns 50% recuperado”, 
finaliza.

de acordo com a doutora em limnologia 
da Embrapa Pantanal de Corumbá, Márcia 
divina de oliveira, o principal problema e 
antigo do rio Taquari, é o assoreamento que 
permanece até hoje. Segundo a doutora isso 
é devido a dois problemas, o primeiro é que a 
parte alta do taquari foi muito desmatada e o 
solo da região que já  é frágil contribuiu para 
avanço de sedimentos no rio. “o desmata-
mento na parte alta do Taquari na década 
de 60, foi à entrada para sedimentos no rio 
e contribuiu para o aumento do problema lá 
embaixo, próximo ao Pantanal do Paiguás 
e ao rio Paraguai”, explica. 

Segundo a doutora já que a região 
do alto Taquari é propicia a erosão, isso 

aconteceu pelo o uso incorreto do solo que 
no passado as terras foram usadas sem o 
cuidado indevido. “Segundo um estudo, 
a evolução do desmatamento na bacia do 
Taquari, há muitos dados que evidencia o 
mau uso do solo. o rio ficou assoreado, ele 
transborda mais, a navegação é impossível e 
dependendo da época ele fica extremamente 
largo e raso”, explica a doutora em limno-
logia Márcia divina de oliveira.

não só são os problemas ambientais que 
causam preocupação em autoridades e na 
sociedade, o excesso de sedimentos no rio 
Taquari também tem prejudicado as ativi-
dades pecuárias na região e famílias que até 
então tinha o rio como uma fonte de renda, 
tiveram que ir em buscas de outras opor-
tunidades. de acordo com andré Siqueira, 
técnico da ong ECoa (Ecologia em ação), 
por conta do assoreamento que prejudica o 
Taquari, outros problemas surgiram como, 
por exemplo, o social e econômico. Segundo 
andré, na região do baixo Taquari existem 

diversas propriedades, onde viviam famílias 
que foram prejudicadas pela situação crítica 
do Taquari.

Segundo andré, com o extravasamento 
do rio, que antes era pontual e tinha um 
percurso dinâmico, depois das cheias 
as águas descia e deixava o campo fértil 
contribuindo para a alimentação e criação 
de gado. Com o excesso de sedimentos no 
leito do Taquari o fluxo de água tem que 
ir para algum lugar, então ela arrebenta os 
diques naturais, marginais são formados e 
as proximidades ficam alagadas permanen-
temente. “aí comprometeu toda a pasta-
gem e muitas espécies da flora também. a 
gente fez um sobrevôo onde tinha muitas 
árvores mortas e aí e isto inviabiliza eco-
nomicamente a região, pois na localidade 
fica inviável criar gado. Como era a única 
atividade as famílias, as mesmas tiveram 
que sair de lá, imigrar dali e aí pra onde 
vão? Pra cidade mais próxima, ocupando as 
periferias e aí se tem os problemas sociais, 
prostituição, roubos. não tem emprego 
pra todo mundo, comer para sobreviver, 
a saúde fica carente a educação também”, 
explica. 

o técnico da ong acompanhou as idéias 
de alguns parlamentares e de alguns pesqui-
sadores que estavam captando recursos da 
união para  tentar reverter a situação do rio 
Taquari, ele disse que foi discutido uma série 
de idéias para recuperar, mas ele deixa claro 
que não é fácil e, além disso, envolve muito 
dinheiro. Ele acredita que os problemas de 
assoreamento a abundância diminuiu muito 
no rio Taquari por que teve regiões que 
não se pesca mais por que não tem calhas. 
o senador delcídio do amaral tem sido 
um dos políticos mais preocupados com a 
questão envolvendo o Rio Taquari, prova 
disto são emendas no orçamento Geral da 
união de sua autoria.

Rio está extravasando 
e inundando grandes 
áreas o que tem 
afugentado ribeirinhos. 
Toda uma cadeia 
comercial em Coxim 
tem perdido divisas 
econômicas por conta 
de poucos turistas

LIVRO - a Embrapa Pantanal e outras entidades da empresa e instituições de 
pesquisa e desenvolvimento, desenvolveram um trabalho holístico e disciplinar de 
diagnóstico das causas e dos efeitos do assoreamento do Rio Taquari no Pantanal 
para identificar/propor alternativas de mitigação dos problemas da bacia.

Por meio do trabalho das instituições foi publicado o livro “impactos ambientais 
e Socioeconômicos na Bacia do Rio Taquari - Pantanal”. a obra destaca a “rápida e 
desordenada expansão da atividade agropecuária, iniciada em meados da década de 
70, no planalto da Bacia do Rio Taquari, que intensificou a entrada de sedimentos 
na Planície Pantaneira, dando origem ao mais grave problema ambiental e socio-
econômico do Pantanal: o assoreamento do Rio Taquari no seu baixo curso. Esse 
assoreamento fez com que milhares de quilômetros quadrados terras localizadas 
no Pantanal passassem a ficar inundadas permanentemente, acarretando sérios 
impactos ao meio-ambiente e a sócio-econômica dessa região”.

Principal problema do Taquari é o assoreamento que tem gerado bancos de areia onde deveria seguir o curso

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com
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três lagoas ChEga aos 94 anos foCada 
no dEsEnvolvimEnto EConômiCo E soCial

o município de Três Lagoas, 
localizado na região leste 
de Mato Grosso do Sul e a 
336 km de Campo Grande, 
comemora no dia 15 de 

junho 94 anos de muita história. a cidade 
que já teve sua economia baseada na pe-
cuária, hoje vive um momento econômico 
ímpar com a instalação de novos e grandes 
empreendimentos, além da valorização 
educacional e profissional.

Planejar e colher resultados positivos 
para o município. Este é um dos lemas da 
administração Simone nassar Tebet, que 
vai para o quinto ano frente à prefeitura. 
Mérito que vem selar 94 anos de fundação 
do município.

nos últimos quatro anos foi possível 
verificar uma acelerada modificação da 
matriz econômica da cidade que tinha como 
principal fonte de arrecadação a pecuária. a 
prática ainda existe, mas a industrialização 
chegou ao município com a instalação de 
novas empresas, o que trouxe a necessidade 
de investimentos na capacitação profis-
sional, ampliação nos serviços de saúde, 
transporte, habitação e educação.

Como o processo de industrialização 
traz possibilidades de impactos ambientais, 
a administração municipal por meio da 
secretaria de meio ambiente, que também 
congrega agronegócios e pecuária, desen-
volve projetos que possibilitam o cresci-
mento industrial respeitando a natureza. 
uma prova disto foi o ineditismo no municí-
pio em receber do imasul (instituto de Meio 
ambiente de Mato Grosso do Sul) a licença 
ambiental para resíduos provenientes da 
construção civil e de demolição.

nos relatórios de atividades entre os 
anos de 2005 e 2008 é visível que Três Lagoas 
passou e passa por um processo de transfor-

mação que oferece mais oportunidades para 
quem mora e investe no município. Com 
oito secretarias (que abrigam 22 pontos 
essenciais para o equilíbrio das finanças e 
valorização humana), a administração da 
prefeita Simone nassar Tebet tem atraído 
a atenção de investidores, fato que fez o 
patrimônio do município sair dos R$ 20 
milhões para R$ 124,4 milhões, ou seja, um 
crescimento de 532%.

Em Três Lagoas, as crianças matricula-
das na Rede Municipal de Ensino (Reme) 
tem condições para disputar qualquer 
concurso, seja profissional ou educacional 
(vestibular). isto porque eles estudam 
com um método educacional próprio de 
escolas particulares; o Sistema Positivo. 
Mas para abrigar esta qualidade de ensino, 
muitas escolas foram reformadas e outras 
construídas, inclusive porque alunos da 
rede provada migraram para a pública 
– tendo em vista a paridade na qualidade 
educacional.

Cultura, esporte, lazer, cidadania, tra-
balho, turismo, comércio, juventude, agro-

negócios, pecuária, ciência e tecnologia, 
finanças e planejamento, saúde, cidadania, 
assistência social e muitos outros assuntos 
primordiais para o crescimento ordenado e 
ético de um município são pontos chaves da 
administração municipal de Três Lagoas.

Município é um dos 
maiores pólos atrativos de 
investidores do Estado

Com o inverno chegando, os produto-
res rurais já devem ir se preparando 
para seu término, uma vez que é 

neste período que aumentam as incidências 
de tempestades e raios, o que pode trazer 
grandes prejuízos para as propriedades.

hoje apenas 5% das fazendas possuem 
equipamentos para evitar perdas por conta 
de descargas elétricas – número bastante 
baixo, considerando que o Estado tem 
65.619 estabelecimentos agropecuários, to-
talizando uma área de 26.449.105 hectares, 
conforme dados do Censo agropecuário 
2006, realizado pelo iBGE (instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística).

a falta de pára-raios e aterramento 
nas fazendas pode acarretar perdas na 
rede elétrica, de equipamentos eletrôni-
cos e telecomunicação, além é claro, de 
animais. atualmente a maior incidência 
desse tipo de fenômeno na área rural está 
nas regiões norte e sul de Mato Grosso do 

Sul, com ocorrência mais acentuada nos 
municípios de Ribas do Rio Pardo, Água 
Clara, Camapuã, Chapadão e também em 
Campo Grande.

Segundo o engenheiro eletricista, henri-
que de deus, a instalação de equipamentos 
de proteção em conjunto com aterramento 
pode proteger contra descargas elétricas em 
até 88% as propriedades. “não existe prote-
ção 100%, como alguns até prometem. Mas 
um trabalho bem feito, com a instalação de 
dPS (dispositivo de Proteção e Supressores) 
e aterramento, previne grande parte dos 
danos provocados pelos raios”, explica.

a proteção envolve cercas, currais, 
residências, caixas d’água e antenas de 
torres. no caso dos animais à pasto, que 
em tempestades podem ser atingidos 
pelas descargas elétricas, não há proteção 
específica, conforme explica o engenheiro, 
mas como normalmente os animais buscam 
as cercas quando começam os temporais, 
o aterramento delas pode evitar perda de 
bovinos, por impedir a propagação do raio 
– que chega a ser de 5 mil metros de onde 
ele caiu.

o custo dessa proteção é muito variável. 
depende de tamanho da propriedade e 
sistemas envolvidos. Em Mato Grosso do 
Sul os preços variam entre R$ 4 e R$ 30 
mil em propriedades já construídas. “Vale 

ressaltar que essa prevenção deveria ser feita 
na construção, formação da propriedade, 
nas bases ainda. Geralmente as pessoas só 
procuram isso depois que tiveram algum 
prejuízo com raios”, comenta henrique.

Ele ainda ressalta que a prevenção, além 
de evitar futuras perdas, ainda minimiza o 
custo do prêmio de seguros, uma vez que 
as seguradoras consideram esse sistema na 
avaliação do imóvel.

Produtor PrECisa dE 
PrEvEnir Para PEríodo 
dE tEmPEstadEs E raios

Prefeita de Três Lagoas, Simone Tebet

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução
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CrEsCimEnto rEvEla nECEssidadE dE novas 
PolítiCas amBiEntais Para CamPo grandE

a Primeira Mostra de Soluções 
Sustentáveis, realizada na 
semana passada em Campo 
Grande, revelou a neces-
sidade de a cidade adotar 

sistemas de controle na produção de resí-
duos domésticos, industriais e comerciais.
Mesmo com a preocupação, a Capital ainda 
não tem implantado sistemas de controle 
que sejam eficazes para evitar a degradação 
do meio ambiente.

o evento que aconteceu de 3 a 5 de junho 
na Estação Cultural, trouxe palestrantes de 
empresas que estão desenvolvendo tecno-
logias para evitar a poluição, por meio de 
embalagens plásticas que são consideradas 
vilãs do meio ambiente.

a empresa Ladal Plásticos e Embalagens, 
por exemplo, lançou recente no mercado 
uma sacola plástica ecológica 100% biode-
gradável e compostável. a embalagem, que 
é feita de material vegetal (amido e madeira, 
etc) se degrada em aproximadamente em 
8 semanas. Para Sidinei Teixeira Leite, 
gerente comercial, o preço do produto 
afasta empresas, que utilizam esse tipo de 
material, aderir ao uso. “Seu valor é quatro 
vezes maior ao de uma sacola convencional, 
mas temos que pensar nos benef ícios, os 
custos com a poluição pode ser mais altos 
para a meio ambiente e consequentemente 
para a sociedade”, diz.

 o mundo consome 1 milhão de sacos 
plásticos por minuto, o que significa quase 
1,5 bilhões por dia e mais de 500 bilhões 
por ano, é o resíduo que mais polui as 
cidades. no Brasil, a cada mês, 1 bilhão de 
sacos plásticos é distribuído pelos super-
mercados, isso significa 33 milhões por dia 
e 12 bilhões por ano, ou 66 sacos plásticos 
para cada brasileiro por mês.

uma sacola de polietileno e polipro-
pileno demora cerca de 200 anos para se 
decompor na natureza. Esse é o prazo 

médio estimado por especialistas, já que 
ainda não é possível afirmar com certeza 
o tempo exato de degradação desse tipo 
de material. 

Leia, a seguir, uma entrevista exclusiva 
com o Secretario do Meio ambiente de 
Campo Grande, Marco antonio Cristal-
do.

Agroin - No caso dos córregos, mo-
nitorar resolve essa questão de poluição 
dos córregos?

Marco - Por que nós criamos o mo-
nitoramento? nós temos 33 córregos no 
perímetro urbano e que são poluídos, para 
se ter um parâmetro nós precisamos saber o 
nível de poluição desses córregos para poder 
delinear um diagnóstico. Então criamos 
96 pontos espalhados em parcerias com 
empresas para ter essa qualidade de água, 
e a partir daí nós começamos a mapear 

as principais fontes poluidoras naquelas 
micro-bacias. hoje a poluição vem dos 
coletores de águas fluviais, dos postos de 
gasolina, lava-jatos, ligações clandestinas 
de esgotos.

Agroin – E o lixo que é produzido 
no município, o que a prefeitura está 
fazendo através da Secretaria do Meio 
Ambiente?

Marco - Campo Grande hoje gera em 
torno 600 toneladas de lixo urbano por dia, 
esses resíduos são canalizados hoje para o 
aterro, que é o nosso lixão e que está esta-
mos desativando. do lado do lixão há um 
aterro que está sendo executado. até o final 
do ano vai estar pronto para ser utilizado. 
Enquanto isso não acontece estamos bus-
cando alternativas para questão da coleta 
seletiva através dos catadores até que esse 
novo aterro seja inaugurado.

Secretário Municipal do 
Meio Ambiente de Campo 
Grande, Marcos Antonio 
Cristaldo, falou com 
exclusividade ao Jornal 
Agroin sobre os planos da 
atual administração em 
relação a responsabilidade 
ambiental

Agroin – Na questão do crescimen-
to do município de Campo Grande, há 
previsão de que em breve tenhamos  um 
milhão de habitantes, consequentemente 
também aumentam os problemas. O 
crescimento do número de veículos, 
que emitem gases poluentes, o que está 
sendo pensado nessa questão da emissão 
de dióxido de carbono?

Marco - a questão de dióxido de carbo-
no é uma questão mais voltada a Secretária 
do Estado. no nosso caso aqui, na parte 
de poluição do ar, nós estamos delineando 
alguns projetos para colocar pontos no 
centro da cidade para medir esse nível de 
poluição. Como que é feito isso? É como 
se fosse uma compensação  ambiental, 
empresas que a gente licencia algumas já 
estão solicitando esse monitoramento como 
um tipo de compensação ambiental. E aí 
sim quando estiver mais mapeado isso nós 
vamos adequar mais pontos no centro da 
cidade, onde existe a maior circulação de 
veículos e onde também devido o adensa-
mento de obras de prédio, a circulação de 
ar fica mais comprometida.

Agroin – Existe um plano diretor 
ambiental voltado para o crescimento 
da capital?

Marco - isso é delineado pelo próprio 
plano diretor de Campo Grande que é o 
controle urbanístico da cidade. nós temos 
uma lei que é a lei de uso ordenamento do 
uso solo, é a lei do solo que nós falamos. 
É ela que  determina o urbanismo, a parte 
de crescimento da cidade. ordenando esse 
crescimento, é possível controlar para que 
ele não se adense muito e fique dif ícil de 
ser habitado.

Agroin –  Há alguma preocupação 
por parte da Secretaria para o lixo ele-
trônico?

Marco - na verdade esse é o lixo tecno-
lógico, no passado os países desenvolvidos 
exportavam televisores para os países de 
terceiro mundo inclusive para o Brasil, por 
que não tinham uma teoria ou uma desti-
nação correta para esses resíduos. hoje já 
existe sim essa preocupação, nós não temos 
ainda uma resolução que mapeia todas as 
legislações federal, estadual e municipal. 
ainda não foi feito uma resolução que trata 
do lixo tecnológico. Existe sim pesquisas 
dentro do nosso setor de monitoramento, 
que é uma divisão da Secretaria do Meio 
ambiente, nós já pedimos para os técnicos 
delinear uma solução ou uma idéia pra 
que a gente possa destinar esse resíduo, já 
que ele não pode ser destinado ao aterro 
sanitário.

Durante o evento foi apresentada sacola plástica ecológica 100% biodegradável e compostável

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Com foco no profissional 
do açougue, a associação 
Sul-Mato-Grossense de Su-
permercados (aMaS), em 
parceria com um frigorífico, a 

prefeitura de Campo Grande, uma univer-
sidade particular e uma empresa do ramo 
de refrigeração, realiza no período de 22 
até 26 de junho, o 1º Seminário Sul-Mato-
Grossense de Carnes.

o Seminário tem por objetivo transmitir 

assoCiação dE suPErmErCados rEaliza o
1º sEminário dE CarnEs Em CamPo grandE

a estes profissionais novas técnicas sobre 
desossa e cortes de carnes aliadas com au-
las teóricas sobre direitos do consumidor, 
segurança no trabalho e boas práticas de 
manipulação de alimentos. o programa 
inclui também o combate a desperdícios e 
perdas, causa mais freqüente de prejuízos 
quando se trata do comércio de carne 
bovina. 

a decisão pela realização do evento 
ocorreu a partir de pesquisa feita pela en-
tidade junto às lojas supermercadistas da 
Capital e do interior, tendo gerado o “Pro-
grama de Educação Contínua” contendo 
um plano estratégico de ações visando a 
qualificação da mão-de-obra nos super-
mercados. “detectamos que as principais 
fontes de perdas e de dificuldades estavam 
nas seções de carnes, padaria/confeitaria, 

e hortifruti que, segundo estudos do PRo-
VaR, chegam a 56% ao ano”, informou o 
secretário Executivo da aMaS, Raphael 
Villa Maior.

ESFORÇO – no caso específico da ma-
nipulação da carne estima-se que as perdas 
por imperícia, imprudência, ou negligência 
de colaboradores “que erram por absoluta 
falta de oportunidade, de conhecimento, 
podem chegar a quase 5% do faturamento 
da seção carnes de uma loja”, segundo o 
Multiplicador da abras – associação Bra-
sileira de Supermercados -, e coordenador 
de Rh da aMaS, Rubens Garcia. 

o impacto sobre a rentabilidade é inevi-
tável”, revela o multiplicador da abras, um 
dos convidados a participar do Seminário, 
juntamente com o Manager nacional de 
Treinamentos da Friboi/jBS, antonio 

Marchi, e representantes do Procon, decon 
(delegacia do Consumidor) e Técnicos de 
Segurança do Trabalho.

Para o presidente da aMaS, adeilton 
Feliciano do Prado, os supermercados vêm 
fazendo um enorme esforço para qualificar 
sua mão-de-obra. “Vivemos um ambiente 
de altíssima competitividade, onde os dife-
renciais desaparecem muito rapidamente 
diante das exigências dos consumidores. 
nesse cenário o capital humano da empresa 
é fundamental para fazer a diferença e sa-
tisfazer a clientela”, afirma adeilton.

PARTICIPAÇÃO - o 1º Seminário Sul-
Mato-Grossense de Carnes acontecerá no 
campus de Ciências agrárias da uniderp/
anhanguera e capacitará 120 operadores 
da seção carnes. as inscrições poderão ser 
feitas pelo telefone (67) 3356-4450.

o senador delcídio do amaral garan-
te que o asfaltamento da rodovia 
MS-178, que liga os municípios 

de Bonito e Bodoquena, vai começar no 
segundo semestre. o anúncio foi feito neste 
final de semana, durante visita do parlamen-
tar a Bodoquena, onde vistoriou obras, se 
reuniu com o prefeito jun iti hada (PMdB) 
e prestou contas do mandato na Câmara de 
Vereadores. a pavimentação da MS-178 
será realizada com recursos viabilizados por 
delcídio junto ao Ministério do Turismo. 
ao todo, a emenda prevê investimentos de 
R$ 19 milhões.

sEnador dElCídio afirma quE rodovia Bonito
BodoquEna sErá asfaltada nEstE sEmEstrE

     “Estive esta semana com o ministro 
do Turismo, Luiz Barretto, que é uma pessoa 
bastante sensível às questões relacionadas a 
Mato Grosso do Sul, e ele me assegurou o 
início da pavimentação agora no segundo 
semestre. Sempre falo com muito orgulho 
dessa obra porque é mais uma promessa 
de campanha que estamos cumprindo”, 
disse delcídio.o senador revelou ainda 
que já estão empenhados R$ 4 milhões e os 
outros R$ 15 milhões previstos já estão em 
tramitação para serem empenhados. 

     “isso significa que muito em breve 
as máquinas já estarão trabalhando para 

tornar realidade a ligação Bonito-Bodoque-
na-Miranda-Corumbá.Com a recuperação 
da BR-262, no trecho anastácio-Corumbá, 
teremos a integração bioceanica,  funda-
mental para a chegada dos nossos produtos 
ao mercado asiático. Tudo isso vai gerar 
empregos no turismo e nos demais setores 
da economia, promovendo a circulação de 
riquezas e melhorando a  qualidade de vida 
para a população,  não apenas dessa região 
pantaneira, mas de todo o Mato Grosso do 
Sul”, comentou delcídio.

    o senador esteve também na câmara 
municipal, onde prestou contas do man-

dato em ato público com a participação de 
lideranças políticas, empresariais e comu-
nitárias de Bodoquena. desde a posse de 
delcídio, em 2003, a cidade recebeu R$ 7 
milhões viabilizados pelo parlamentar junto 
ao governo federal. na Câmara, delcídio 
anunciou mais R$ 800 mil , sendo R$ 400 
mil para a conclusão das obras do Memorial 
Serra da Bodoquena. além disso, garantiu 
que vai se empenhar para viabilizar recursos 
para a cobertura da quadra poliesportiva 
da Escola Municipal joão Batista Pacheco, 
uma das principais unidades de ensino do 
município.

Evento vai ensinar novas 
técnicas sobre desossa e 
cortes de carne; tudo com 
aulas teóricas e práticas


