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“as questões ambientais 
não vão levar a uma 
estagnação na produ-
ção dos alimentos. o 
que breca o processo é 

a atitude radical de um lado e de outro”. a 
afirmação é do ex-ministro da agricultura 
Pecuária e abastecimento, Roberto Rodri-
gues, que esteve na Capital no dia 3 de julho. 
Quando Roberto Rodrigues cita radicalismo 
ele quer dizer que tanto produtores quanto 

    

até o dia 30 de setembro os produ-
tores de soja devem respeitar o período 
de vazio sanitário. a agência Estadual 
de defesa Sanitária animal e Vegetal 
(iagro) vai fiscalizar 1 milhão e 300 mil 
hectares no Mato Grosso do Sul neste 
ano. os 63 dias da prática visam evitar 
o surgimento de ferrugem asiática na 
cultura que afeta a qualidade e a pro-
dutividade do grão. Página 4.

Vazio sanitário 
Vai até o dia 30 dE 
sEtEmbro

José Hipólito ofErta o mElHor do Gir lEitEiro dia 13

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

tECniCamEntE é possíVEl EnContrar bom sEnso
EntrE produção E prEsErVação, diz rodriGuEs

ambientalistas, em sua maioria, ainda não 
“acordaram” que é tecnicamente possível 
produzir sem agredir o meio.

Segundo Rodrigues, quando não se 
discutia o assunto e, quando não havia 
uma cultura para isto, muitos produtores 
levados pela ambição e outros até por falta 
de entendimento acabaram por desmatar 
mais do que deviam. Neste momento, 
ambientalistas corretos já chamavam a 
atenção para a problemática, todavia não 
existiam leis para isto. Porém, outros não 
tinham informação adequada e acabaram 
atribuindo a todos os agricultores o desres-

peito ao meio ambiente.
o tema não dá tom apenas em debates 

nacionais. Em nível estadual, por exem-
plo, o executivo enviou projeto para ser 
apreciado pela assembléia legislativa, 
dispondo sobre a lei da pesca e aqüicultura. 
Como a grande maioria dos deputados foi 
contra votar em caráter de urgência como 
propôs o governador andré Puccinelli, 
foi acordado mais discussões de pontos 
polêmicos como, por exemplo, liberação 
de anzol de galho, tarrafas e embarcações 
estrangeiras para explorar pesca em rios 
estaduais. Página 9.

Ex-ministro alerta que já passou 
da hora para entendimento

a marca jhP, do pecuarista josé hipólito 
Pereira, vai ofertar no dia 13 de julho animais 
da genética consagrada dos renomados 
criatórios da Calciolândia e da Brasília. o 
leilão acontece às 20h, no recinto de elite 
do Parque de Exposições laucídio Coelho, 
em Campo Grande.

Serão ofertados no leilão aproximada-
mente 60 animais entre machos e fêmeas, 

novilhas, tourinhos, bezerros, bezerras, 
animais ao pé, desmama, repasse e outras 
categorias. Boa parte das matrizes ainda não 
foi submetida à monta natural, mas muitas 
já seguem prenhes ou paridas.

o Gir leiteiro atualmente é conside-
rada a raça mais valorizada e que está em 
ascensão no Brasil.

Veja mais na página 5.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Reprodução
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Mal CoMPaRaNdo (como se dizia 
antigamente), é como se a polícia recebesse a 
foto de uma cena de crime sem a identificação 
do criminoso e do local, registrando apenas 
a hora do flagrante e a área a ser investigada. 
No caso, um território de 5,1 milhões de 
quilômetros quadrados de florestas.

Esse é precisamente o caso: as fotos de 
satélites mostrando a cada dia os desmata-
mentos e as queimadas da amazônia revelam 
o crime, mas não precisam o criminoso. ou 
seja, desafiam quem as interpreta a localizá-
los numa área de 5,1 milhões de km2. uma 
agulha no palheiro.

Para tornar automática essa localização, 
a vigilância dos satélites precisa dos dados 
do georreferenciamento, ou seja, a identi-
ficação precisa, no solo, das coordenadas 
geográficas das propriedades da área. Sem 
esse dado, as fotos de satélites escandalizam 
genericamente, mas não localizam precisa-
mente onde ocorrem os crimes ambientais, 
bem como não identificam os responsáveis 
por tais crimes.

o georreferenciamento é um levanta-
mento topográfico com a especificação da 
latitude e da longitude que os proprietários 
precisam obrigatoriamente apresentar para 
a obtenção do registro em cartório das suas 
terras na amazônia. uma das exigências da 
legislação aprovada pelo Congresso Nacional 
a partir da medida provisória 458. Para saber 
precisamente quem está desmatando ou 
incendiando, basta pegar a foto do satélite 
e ir ao cartório conferir o endereço, ou seja, 
o georreferenciamento.

Se não fosse por outras mil razões que 
apareceram nas discussões, só esse benefício 
à otimização da repressão ao desmatamento 
já justificaria a nova legislação.

No entanto, o interesse pessoal de no-
tórias lideranças ambientalistas, que criam 
propositalmente tigres de papel para se apre-
sentarem como gladiadores heroicos, ignorou 
propositalmente esse importante avanço da 
legislação. É sempre mais fácil, especialmente 
na questão ecológica, propor metas utópicas 
e soluções igualmente inatingíveis.

ou criar propositalmente confusões, 
como a alegação de que a regularização de 
terras em discussão beneficiará grileiros. 
ora, grileiros -que são criminosos comuns, 
falsários cínicos- estão foram desse jogo. 

Eles não têm posse de boa-fé, pelo contrário, 
apresentam títulos e registros falsificados 
em cartório, documentos fajutos, papéis 
envelhecidos artificialmente, como me 
revelaram outro dia, e tenho repetido, pelo 
preço da fatura, para delícia da imaginação 
de alguns interlocutores.

a etimologia da expressão derivaria de 
grilo, o inseto: o grileiro seria aquele que, para 
amarelecer e dar a aparência de envelheci-
mento ao papel, guardava certidões falsas 
em caixas cheias de grilos... Grileiros fogem 
do georreferenciamento porque teriam que 
renunciar à sua documentação falsificada.

Nesse sentido, a regularização fundiária 
é o primeiro passo para a regularização 
ambiental.

E como uma coisa puxa outra, vejamos 
essa campanha açodada de criminalização 
indiscriminada da produção de carne, que, 
em vez de penalizar o desmatamento da 
amazônia, ameaça, para começo de con-
versa, inviabilizar exportações nacionais 
de 5,5 bilhões de dólares (sem falar dos 2,5 
bilhões de couros).

a questão começa pela impossibilidade 
de determinar precisamente a origem da 
carne, pois boa parte do rebanho nasce 
numa região, engorda noutra e é abatida 

numa terceira.
Nunca esqueçamos que está se brincando 

com a reputação do produto brasileiro que 
representa 30% das exportações mundiais: 
de cada 3 kg da carne exportada no mundo, 
1 kg é do Brasil. Só na amazônia são 500 mil 
produtores e 38 milhões de cabeças, o que 
representa 20% do rebanho brasileiro.

Por esse motivo, estamos defendendo o 
desmatamento zero, a consolidação das áreas 
de produção de alimentos e a atualização 
da legislação ambiental, sob pena de gerar 
desemprego e o caos na economia.

os ambientalistas sensatos, sensíveis à 
realidade e cada dia mais numerosos, en-
gajam-se cada dez numa linha de combate 
sistemático ao desmatamento, mas operan-
do uma estratégia de avanços pragmáticos 
que preservam a produção ecologicamente 
correta. Tanto atentos à impostura dos gri-
leiros quanto à preocupação de otimizar a 
vigilância dos satélites.

No mais, é conformar-se, como o “profes-
sor de melancolia” do apólogo de Machado de 
assis, concluindo ironicamente: “Também já 
servi de agulha para muita linha ordinária”.

A autora é psicóloga, é senadora pelo 
DEM-TO e presidente da CNA (Con-

federação da Agricultura e Pecuária do 

Para quem observou de perto a experi-
ência da expansão das fronteiras agrícolas 
do Brasil nos anos 70 e 80, é paradoxal 
assistir hoje à criminalização dos heróis de 
um passado tão recente.

Quantas e quantas famílias do Sul e Su-
deste brasileiros foram induzidas por ofertas 
generosas de incentivos fiscais e financeiros 
para se mudarem para regiões até então 
inóspitas do país a fim de implantar novas 
áreas de produção agropecuária? Era uma 
época em que prevalecia o lema “ocupar 
para não entregar o território brasileiro”, 
especialmente em relação à despovoada re-
gião amazônica. Consciência ambiental era 
privilégio de poucos e exóticos cientistas ou 
ativistas, que falavam sozinhos a uma plateia 
de descrentes. os que usavam os incentivos 
fiscais da Superintendência do desenvolvi-
mento da amazônia se viam obrigados ao 
desmatamento de 50% da área da propriedade 
rural, sob pena de multa por inadimplência 
do cronograma operacional.

os ventos mudaram nos últimos 20 
anos, e temas ligados às mudanças climáti-
cas ganharam legítima relevância. Práticas 
ambientais passaram a inspirar novas leis e 
regras para a atividade econômica, da emis-

são de gases de veículos ao desmatamento 
de florestas. Quase nada se faz hoje sem 
que se passe pelo crivo dos ambientalistas, 
transformados subitamente em salvadores 
do planeta, enquanto agricultores e pecua-
ristas da região amazônica passaram a ser 
tratados como criminosos ambientais.

hoje, o discurso ambientalista já não é 
exclusividade de ninguém, pois a consci-
ência ambiental tomou conta de corações 
e mentes ao redor do mundo. Mas alguns 
importantes dilemas continuam abertos, 
provocando conflitos entre grupos de in-
teresses divergentes: 

Como corrigir os erros do passado sem 
criminalizar aqueles que agiram de acordo 
com as regras e leis da época? Como conci-
liar a necessária expansão da produção de 
alimentos com a preservação ambiental? 
Como valorizar economicamente a floresta, 
de forma que seja viável a sua preservação 
pelos proprietários rurais da amazônia?

Só o debate democrático e racional des-
ses temas poderá trazer respostas objetivas 
para os impasses.

Na oportunidade em que se está pro-
movendo no país ampla revisão do Código 
Florestal, as soluções adequadas de zonea-

mento econômico-ecológico por meio do 
conceito de bacias hidrográficas, e não mais 
de propriedade rural individual e contínua, 
bem como de garantias de desmatamento 
zero no bioma amazônico, poderão con-
ciliar e resolver boa parte dos problemas 
acima apontados.

Certamente é possível, com um inves-
timento público e privado em modernas 
tecnologias agrícolas e pecuárias, aumentar 
de forma exponencial a produção de alimen-
tos sem que seja necessário desmatar um 
hectare sequer de novas áreas florestais.

a abiec (associação Brasileira das 
indústrias Exportadoras de Carne), que 
reúne 17 empresas produtoras de carne 
bovina, responsáveis pelo abate de cerca 
de 17 milhões de cabeças de gado por ano 
(35% do total no país), está hoje em dia 
perfeitamente consciente da importância 
de preservar o meio ambiente, bem como 
de garantir a seus milhões de consumidores, 
no Brasil e no exterior, a excelente qualidade 
sanitária de seus produtos. 

(*) O autor é economista e empresário, 
é presidente da Abiec (Associação 

Brasileira das Indústrias Exportadoras 
de Carne).
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CrEa-ms auxilia soCiEdadE Contra maus
profissionais E busCa soluçõEs Em Conflitos

Agroin – O Crea é um órgão de defesa 
dos seus profissionais agregados?

Jary Castro- Não. o Crea é mais do 
que isto. É um defensor da sociedade pe-
rante os maus profissionais. É um conselho 
multidisciplinar, onde acontecem muitas 
discussões de assuntos ligados diretamente 
á sociedade. Por exemplo, temos várias 
comissões como a do meio ambiente que é 
bastante atuante onde são discutidos muitos 
assuntos, inclusive ligados á parte da agri-
cultura. Somos muito preocupados com a 
parte do desenvolvimento sustentável, ou 
seja, crescimento com responsabilidade 
com o meio ambiente.

Agroin – Como funciona/é composto 
o Crea?

Jary Castro- Nós temos quatro câmaras: 
a de engenharia civil, segurança do trabalho 
e agrimensura; engenharia eletro mecânica, 
arquitetura e agronomia. Todos tem estudos 
aprofundados em quesitos como meio am-
biente, sustentabilidade, responsabilidade 
social. além disso, temos as comissões para 
tratar de casos específicos. Então o CREa 
saiu de sua sede e atende toda uma socie-
dade, onde em toda discussão ou evento 
que tenha relação com nossa área, somos 
chamados.

Agroin – O senhor falou nesta câmara 
do meio ambiente. Como ela funciona?

Jary Castro- Ela é composta de con-
selheiros eleitos dentro de suas entidades, 
fora as universidades que também tem re-
presentantes. Estes profissionais compõem 
a nossa plenária, que ao todo somam 48. 
Estes profissionais participam de debates, 
discussões; outro dia acompanhamos a nos-
sa senadora (Marisa Serrano) no exterior e 
trouxemos informações para ver se servem 
para cá. Também temos estudos internos 
que fomentam vários questionamentos. 

a população pode reclamar diretamente 
pra nós , pois como disse o CREa é em 
defesa da sociedade. Por isto estamos com 
bastante dinamismo porque a população 
nos procura diretamente sobre várias 
questões. Mas além desta comissão, a gente 
tem a de acessibilidade, educação e muitas 
outras. Para se ter uma idéia, hoje o Crea-
MS coordena em nível nacional a questão 
de acessibilidade dentro do colégio de 

presidentes. Fomos eleitos pra isto porque 
trabalhamos muito nisto, por isto fomos 
eleitos por unanimidade. Então, quero frisar 
que até em situações de conflitos somos 
chamados para dar nossa opinião.

Agroin- O senhor falou em conflito. 
Vocês foram chamados para opiniar sobre 
a questão indígena no MS?

Jary Castro- Fomos. inclusive uma de 
nossas conselheiras coordenou discus-

sões. E vamos discutir muito ainda esta 
problemática que é muito séria. Temos 
muito medo que este assunto não seja 
debatido o quanto precise antes da toma-
da de uma solução. daí vem a pergunta: 
dar terra pra o índio é a solução? Eu creio 
que não. Temos é que dar uma qualidade 
de vida melhor, direcionamento de seus 
recursos, capacitá-los para que eles pos-
sam acompanhar a evolução do mundo. 
Eu não acredito naquela fase poética de 
índio no meio do mato, talvez em algum 
lugar lá na amazônia sim. Eu creio que 
se der muitos hectares de terras pra eles 
não vai solucionar o problema. o fato é 
dar dignidade para os indígenas. Por isso 
o CREa não abre mão desta discussão; 
não queremos falar politicamente, mas 
de uma maneira que as partes não saiam 
prejudicadas.

Agroin- Falando um pouco da agrono-
mia, que é uma área que o Crea congrega 
e eu tem laços muito próximos com o 
agrosetor. O que tem de novidade?

Jary Castro – o Receituário agronô-
mico teve uma evolução muito grande na 
gestão do amarildo, que me antecedeu. 
Nós temos hoje tudo pela internet, onde 
o profissional tem uma senha cadastrada, 
entra no nosso sistema e retira o receituário 
via web. Com isto, o Crea está buscando 
acompanhar a evolução da informática, até 
porque temos um conselho da tecnologia. 
Este novo modelo é totalmente sem custo. 
Para explicar como funciona a questão fi-
nanceira, o Crea vive da anuidade e da aRP 
– anotação de Responsabilidade Técnica. 
Multa nem consideramos porque nossa 
função não é esta, mas sim orientar. a gente 
só multa quando realmente foi tentado 
de tudo, mas primeiro buscamos todas as 
formas para educar.

Agroin- Que serviços o cidadão co-
mum encontra no Crea-MS?

Jary Castro – Nós temos aqui uma 
demanda muito grande. o quesito aces-
sibilidade é bastante questionado aqui. 
Temos a comissão de conciliação, que é 
muito similar ao Procon, mas dentro das 
áreas que envolvem nossos profissionais, 
onde aproximadamente 70% dos casos nos 
solucionamos. No agrosetor, participamos 
de comitês de bacias, nos questionam sobre 
leis e normas. Questão de vasilhames de 
agrotóxicos para evitar impacto ambiental. 
Para ter acesso é só ligar para 3368-1000 e 
temos também uma ouvidoria para recla-
mações e sugestões. Temos também o email: 
presidência@creams.org.br

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Mato Grosso do Sul (Crea-MS) congrega inúmeros profissionais 
que trabalham diretamente com o agrosetor como, por exemplo, 
engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, agrimensores, engenheiros 
eletricistas, de produção, florestais, sanitaristas ambientais, entre 

outros. Em entrevista ao jornal Agroin, o presidente da entidade, engenheiro Jary de 
Carvalho e Castro, destaca quais são as funções do Crea, bem como sua contribuição 
para o agrosetor e a sociedade de um modo geral, no que diz respeito à acessibilidade, 
projetos sociais, audiências públicas e consultas de outras entidades sobre a opinião 
da entidade em determinadas tomadas de decisões.

Presidente do Crea-MS, Jary Castro

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Vazio sanitário da soJa Vai até 
o dia 30 dE sEtEmbro no Estado

desde o ano de 2007 o vazio 
sanitário da soja começa no 
dia primeiro julho em Mato 
Grosso do Sul, e vai até o 
dia 30 de setembro. Nesse 

período fica proibido o plantio de soja, para 
evitar o surgimento de focos da ferrugem 
asiática, que prejudica a produtividade da 
lavoura. a responsável pela fiscalização 
é a agência Estadual de defesa Sanitária 
animal e Vegetal (iagro).

durante a fiscalização, a iagro observa 

áreas que não foram cadastradas no sistema 
da agência, além de brotos da antiga safra, 
mais conhecidas como tigueras. Segundo 
Félix Rebouças Castro, gerente de inspeção 
vegetal da iagro, nesse ano a fiscalização do 
vazio sanitário terá pela primeira vez, recur-
sos do Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (MaPa). Para ele, esse 
apoio vai contribuir para uma fiscalização 
mais efetiva da iagro que tem como meta 
1 milhão e 300 mil hectares, uma área que 
corresponde a aproximadamente 75% do 
Mato Grosso do Sul.

Para Félix Castro, o apoio contribui 
gradativamente para a conscientização do 
produtor de soja em relação à importância 
de cumprir as regras do vazio sanitário. “Nós 
tivemos um apoio muito grande da Famasul 
(Federação de agricultura de Mato Grosso 

do Sul)  e tivemos diversas reuniões com 
os Sindicatos Rurais do interior do Estado, 
isso contribui para a conscientização dos 
produtores já que se o vizinho não cuidar 
da área dele, vai prejudicar diretamente a 
produção do outro”, alerta.

de acordo com Félix Rebouças Castro, 
o principal objetivo do vazio sanitário 
é evitar a entrada da ferrugem, que tem 
como principal hospedeiro a cultura da 
soja. Segundo ele, o vazio sanitário é uma 
estratégia de manejo da doença e que esse 
deve ser seguida rigorosamente por todos 
os produtores do Estado.

Segundo o gerente de inspeção vegetal 
da iagro, o produtor tem a obrigação de 
se cadastrar no site da agência. Caso não 
esteja regulamentado pode obter algumas 
advertências. de acordo com Félix, no ano 
passado foram aplicadas 303 multas, dessas, 
208 foram por causa de cadastros e 132 pelo 
vazio sanitário.

Objetivo é evitar o 
surgimento de focos da 
ferrugem asiática

outras informações podem ser obtidas 
pelo site www.iagro.ms.gov.br ou pelo tele-
fone 0800 647 2788.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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13.07.2009 - SEGUNDA-FEIRA - 20 horas
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Base do Plantel: Fazenda Calciolândia e Fazenda BrasÍLIA

lEilão liquidação da fazEnda 
painEira VEndE Gir dE alto padrão

josé hipólito Pereira, da marca jhP, 
abrirá mão de animais de genética 
consagrada dos criatórios da Cal-
ciolândia e da Brasília. o remate está 
marcado para o dia 13 de junho no 

Parque laucídio Coelho.
o Gir leiteiro é considerado a raça mais 

valorizada e de demanda crescente no 
Brasil na atualidade, tanto em número de 
animais, novos criadores e melhoramento 
genético. 

Para se ter uma idéia, o animal de maior 
expressão comercial da Expozebu deste 
ano foi da raça Gir (jaguar TE da Gavião), 
cotado por mais de R$ 1,3 milhões.

É dentro deste cenário positivo para a 
raça que josé hipólito Pereira, da Marca 
jhP, vai disponibilizar todo o seu plantel 

para quem busca melhorar geneticamente 
o rebanho ou dar maior ganho de produção 
através da raça, considerada um dos pilares 
da pecuária leiteira do Brasil.

depois de alguns anos utilizando o Gir 
como base para formação de seu plantel 
Girolando (cruza do Gir com holandês), 
josé hipólito agora vai liquidar seus ani-
mais. “já construí uma base sólida com o 
Gir, por isso, quero repartir com outros 
produtores essa genética consistente. a 
única maneira é abrir mão do meu rebanho! 
Sinto certo pesar, mas tenho que contribuir 
para o melhoramento”, afirma.

Nestes anos de seleção, josé hipólito 
buscou em dois dos maiores criatórios do 
país, Calciolândia e Brasília, animais que 
respondessem com produtividade e caracte-

rização racial, bem próximo dos indianos.
Serão aproximadamente 60 animais 

entre machos e fêmeas, bezerros, bezerras, 
novilhas, tourinhos, animais ao pé, desma-
ma, repasse e outras categorias. Muitas das 
matrizes estão prenhes ou paridas e boa parte 
ainda não foi submetida à monta natural.

o remate, que está sendo considerado 

Aproximadamente 60 animais vão estar a venda 
no leilão de José Hipólito Pereira

um dos mais significativos do estado nos 
últimos anos, acontece no dia 13 de ju-
lho, segunda feira, às 20 horas no Parque 
laucídio Coelho no recinto de elite e terá 
transmissão pelo Canal do Boi, está a cargo 
da leilogrande leilões Rurais. o catálogo 
dos animais pode ser visto no site www.
agroin.com.br no menu agenda.

José Hipólito Pereira vai abrir mão de animais de alto padrão, no leilão do dia 13 de julho

a associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul (acrissul) progra-
mou para o mês de outubro, entre 

os dias 2 e 12, a 1ª Expo-MS. o evento que 
acontece na semana do feriado da criação 
do Estado, pretende promover um encon-
tro do agronegócio, congregando todos os 
setores e cadeias produtivas num só evento, 
num só lugar. 

além de expositores tradicionais da 
pecuária, também serão convidados pisci-
cultores, ovinocultores, criadores de cães, 
de avestruzes, além de criadores de setores 
como suinocultura, avicultura, equinocul-
tura, apicultura, entre outros. o objetivo 
da acrissul é trazer também para o Parque 
de Exposições toda a cadeia produtiva dos 
mais variados setores, instalando lojas e 
representações destas empresas, durante 

aCrissul promoVE Em outubro a 1ª Expo ms
o ano todo. 

Segundo o presidente da acrissul, Fran-
cisco Maia, o objetivo da acrissul é estabe-
lecer no parque o conceito de um shopping 
rural a céu aberto, com oportunidade aos 
produtores para que encontrem tudo num 
só lugar. Chico Maia confirmou também a 
reabertura da iagro-MS em prédio dentro 
do Parque de Exposições, além da volta de 
uma agência Fazendária e outros órgãos 
públicos destinados à atividade rural, ne-
cessárias na rotina do produtor rural.

Na programação da feira consta tam-
bém, nos meses seguintes, a apresentação 
do novo layout do parque à imprensa, além 
de reuniões com associações de criadores, 
clubes de laço, pelo menos dois bailes para 
divulgar o evento, além de cavalgada reu-
nindo as raças de equinos.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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GoVErno EnVia GEnEral dE ExérCito
para sondar quEstão indíGEna no ms

o presidente luiz inácio lula 
da Silva enviou ao Mato 
Grosso do Sul o general de 
exército, jorge armando 
Félix, que atualmente ocu-

pa o cargo de chefe de gabinete de Segurança 
institucional da Presidência da República 
(função que tem status de ministro) para 
verificar os ânimos relacionados à questão 
indígena observando o que dizem as etnias, 
proprietários de terras e também represen-
tantes políticos.

Embora o ministro tenha pregado um 
discurso para a imprensa de que só veio ao 
Estado fazer um levantamento da situação 

local para apresentar ao presidente lula, sua 
visita deixa evidente que o Governo Federal 
pretende se preparar, sim, para eventuais 
descontentamentos da categoria produtora 
que porventura venha perder terras por 
conta os estudos antropológicos em 26 
municípios do Estado para se transformar 
em comunidades indígenas.

desde que a Fundação Nacional do Índio 
(Funai) baixou portarias encomendando os 
estudos antropológicos, coincidentemente 
em municípios considerados celeiros do 
Estado, que os debates entre produtores e 
entidades representativas de seus interesses 
tomaram conta de reuniões e noticiários. 

Mesmo que a mídia em geral tenha “es-
quecido” o assunto, ao que tudo indica a 
presidência da República teme um conflito 
armado e por isto quer saber realmente o 
que anda em discussão em terras sul-mato-
grossenses.

jorge armando Félix manteve diálogo 
com 30 caciques e com o administrador 
interino da Funai na Capital. além disso, se 
reuniu com o governador andré Puccinelli 
e com deputados estaduais. Em tom apazi-
guador, o general se esquivou em responder 
algumas perguntas dos jornalistas como, por 
exemplo, o que pretende o Governo Federal 
em relação às indenizações aos produtores 
caso as demarcações realmente ocorram. 

“Vim cumprir a política do Governo 
Federal de evitar crises”, disse. ao que tudo 
indica, o relatório do ministro vai servir 
de termômetro na tomada de decisões no 
que diz respeito ao processo demarcatório. 
outros encontros devem acontecer em 
breve, só que jorge armando Félix irá se 

reunir com fazendeiros e comunidades 
indígenas, provavelmente antes de agosto 
quando está programada a retomada dos 
estudos antropológicos.

o presidente da assembléia legislativa, 
deputado jerson domingos, afirma estar 
confiante em uma decisão que não compro-
meta as terras dos produtores e nem exclua 
os indígenas. “É no governo e nas institui-
ções que se espera encontrar soluções para 
o problema, que parecem estar próximas”, 
disse. ainda segundo domingos, no dia 6 de 
julho haverá uma reunião em Brasília com 
a participação dos deputados estaduais em 
busca de uma resposta de consenso e que, 
principalmente, evite a luta armada.

o governador andré Puccinelli disse que 
não vai aceitar a desapropriação de terras por 
conta dos estudos antropológicos em Mato 
Grosso do Sul. Ele critica o fato de o Governo 
Federal estudar a possibilidade de destinar 
área proporcionalmente maior aos índios do 
que a que é destinada à agricultura familiar.

Embora representante do Governo Federal tenha 
pregado clima de tranquilidade, sua presença no 
Estado sinaliza preocupação com a possibilidade 
de reações, caso as demarcações ocorram

Presidente da Assembléia Legislativa, deputado Jerson Domingos e general Jorge Armando Félix

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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diplomata rEtoma abatE dE aVEs 
Em outubro, GarantE sEprotur

a empresa diplomata indus-
trial e Comercial retoma os 
abates de aves na segunda 
quinzena de setembro, em 
Mato Grosso do Sul. de acor-

do com o entendimento construído entre o 
governo do Estado, indústria, produtores 
e Banco do Brasil, as visitas de avaliação 
e diagnóstico das granjas integradas co-
meçaram no dia 29 de junho, e o início do 
alojamento das aves ocorre dia 21 de agosto 
os abates, inicialmente serão na ordem de 
30 mil aves por dia. 

as atividades do diplomata foram para-

lisadas em dezembro do ano passado e agora 
serão retomadas no sistema integrado, ou seja, 
numa parceria entre pequenos produtores e a 
empresa que fornece toda assistência técnica, 
alimentação e pintinhos numa contrapartida 
dos galpões e mão de obra dos produtores 
que terão garantia de compra.

Segundo a Secretária de Estado de de-
senvolvimento agrário, da Produção, da in-
dústria, do Comércio e do Turismo, Tereza 
Cristina Correa da Costa dias, quanto aos 
débitos dos produtores junto ao Banco do 
Brasil – assumidos para adequação técnicas 
das granjas – também ficou acordado que a 
instituição credora chamará os produtores, 
em suas respectivas agências, para o início 
das negociações dos débitos.  

o superintendente industrial da diplo-
mata, Genézio Ricardo Garbin, enfatizou 
que a retomada das atividades, estabelecida 
sem pontos condicionantes, seguirá seu 
cronograma previsto. “os compromissos 
serão assumidos independente da posição 

fiscal do setor”, afirmou Garbin.
MoMENTo – Rubens Flávio Mello 

Correa, coordenador de agronegócios e 
Pecuária da Seprotur, destaca que Mato 
Grosso do Sul vive um momento exce-
lente no que diz respeito à produção de 
frangos. atualmente estão em pleno abate 
as unidades instaladas em aparecida do 
Taboado (Frango ouro), itaquiraí (Frango 
Belo), Caarapó (doux Frangosul), dourados 
(Perdigão) Sidrolândia (Seara Cargil) e nos 
próximos meses da diplomata (Campo 
Grande, no distrito de indubrasil).

o abate diário no Estado está em 485 
mil frangos/dia, onde três empresas abatem 
quase que exclusivamente para exportação 
(doux, Seara e Perdigão). a diplomata 
retoma com um abate tímido de 30 mil 
aves/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 

Empresa volta a abater 
frangos na segunda 
quinzena de outubro. O 
montante deve ficar em 
30 mil aves/dia

Secretária estadual de Produção, Tereza Cristina 
Correa da Costa

de obra e situação geográfica que permite 
escoamento da produção.

Chega ao Brasil no próximo dia 6 
de julho a missão veterinária dos 
Estados unidos para realização 

de auditorias e inspeções de rotina em 
laboratórios credenciados pelo Ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento 
(Mapa) e unidades frigoríficas de todo o 
País. No Mato Grosso do Sul, o técnico 
do Serviço americano de inspeção de 
alimentos (FSiS/uSda), vai auditar dois 
frigoríficos entre os dias 21 e 24 de julho. 
os Estados unidos importam somente 
produtos industrializados (carne cozida 
ou enlatada). 

Quatro matadouros frigoríficos sul-
mato-grossenses estão habilitados a ex-
portar para o mercado norte americano, 
com capacidade média de abate de 5 mil 
cabeças/dia: Friboi e Bertin, em Campo 
Grande; Bertin, em Naviraí e Marfrig, em 
Bataguassú. 

o Fiscal Federal agropecuário, Carlos 
Eduardo Tedesco, do Serviço de inspeção 
de Produtos agropecuários da Superinten-
dência Federal da agricultura (SFa/MS), 
declarou que os técnicos norte-americanos 
cumprirão uma agenda de inspeções de 
rotina em estabelecimentos com inspe-

ção Federal e habilitados a exportar para 
aquele país. as visitas são anuais e servem 
para a manutenção da lista de unidades 
habilitadas. 

do Mato Grosso do Sul, o grupo segue 
para São Paulo, onde realizarão outras 
auditorias em municípios do interior. já a 
reunião final acontece no dia 14 de agosto, 
em São Paulo, quando os técnicos ameri-
canos retornam para Washington.

missão VEtErinária amEriCana 
inspECiona friGorífiCos do ms

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

Foto: Reprodução
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GrandEs rEmatEs rEalizados pEla lEiloEira
CorrEa da Costa aGitaram mês dE JunHo

aconteceu de 06 a 14 de junho, 
uma das mais importantes 
feiras do agronegócio de 
Mato Grosso do Sul: a 41ª 
Exposição agropecuária de 

Maracaju. Com grande volume de negócios, 
os remates, realizados pela Correa da Costa 
leilões foram um dos pontos altos da feira, 
com alguns dos mais importantes leilões 
realizados em nosso Estado, tanto no gado 
de corte como no gado puro. 

Na abertura da exposição, dia 06 de 
junho, foi realizado o primeiro leilão Pro-
dução Serra de Maracaju, com cerca de 600 
reses de corte, oriundas dos produtores que 
costumeiramente adquirem a genética dos 
reprodutores ofertados no leilão Serra de 
Maracaju. a qualidade diferenciada dos 
produtos fez com que fossem muito dis-
putados e valorizados, tendo alguns lotes 
de bezerros ultrapassado a marca de R$ 
1.000,00/cabeça. 

dia 07 de junho, foi a vez dos reprodu-
tores Nelore Po e Poi, no 22º leilão Serra 
de Maracaju, ofertados por alguns dos mais 
importantes selecionadores da raça de MS. 
os 41 reprodutores ofertados foram ven-
didos pelo preço médio de R$ 7.116,00 e o 
grande destaque da noite foi o touro Xan-
gai Serenata, de criação de Sérgio Sarian, 
comercializado por R$ 32.000,00.  

No dia 10 de junho, a força feminina da 
pecuária de Maracaju  se mostrou em um 
dos mais disputados leilões da feira: leilão 
Produtoras de Maracaju – corte, repetindo 
o sucesso do leilão Produção Serra, com 
lotes comercializados até a R$ 1.200,00.

o gado leiteiro marcou sua presença 
no dia 11 de junho, no leilão da Filó, de 
reprodutores e matrizes para a produção 
de leite. Tradicional e bem sucedido, o 
leilão é sempre uma das grandes atrações 
da feira, contando com a participação tanto 
de produtores comerciais de leite como dos 

Site da leiloeira foi apontado como o mais 
acessado por produtores, segundo pesquisa

pecuaristas de corte, que buscam qualidade 
para seus pequenos rebanhos leiteiros.

dia 12 de junho foi dia do segundo 
leilão do Tonicão, comercializando fême-
as Nelore Po e Poi de alto padrão, que 
alcançaram uma média de R$ 17.780,00. 
uma das grandes sensações do leilão foi 
a venda do reprodutor dhakan Floresta, 
filho de Bitelo SS na premiada Coirana 
jT. Considerado um dos melhores filhos 
de Bitelo, o reprodutor foi comercializado 
por R$ 99.200,00 para denílson augusto 
da Silva, do Nelore dEN. 

dia 13 de junho, a Correa da Costa estreou 
na realização de leilões de Eqüinos, com o 1º 
leilão Tropa da Serra, que também pela pri-
meira vez foram ofertados durante a Expomara. 
o leilão foi um grande sucesso, com liquidez 
total e médias de preço muito acima do espe-
rado. os organizadores do leilão elogiaram a 
atuação da leiloeira que, além de se destacar no 
cenário dos leilões de bovinos se tornou mais 
uma boa opção para os produtores de eqüinos 
comercializarem sua produção. 

já consolidado comercialmente, o leilão 
Especial de Corte de jardim, realizado men-
salmente através da bem sucedida parceria 

entre a Correa da Costa e os criadores le-
ocádio e Valdeli Silva, aconteceu dia 19/06. 
Mais de 900 reses marcaram o remate com 
qualidade e quantidade. 

o 8º leilão Touro jovem, da seleção iPB, 
de ulisses Serra Neto foi realizado dia 27/06 
na Estância orsi. Com qualidade já reco-
nhecida pelos criadores, grande procura e 
alta liquidez o remate impressionou pela 
agilidade na comercialização: em apenas 
duas horas, os 80 reprodutores Nelore Po 
a campo foram comercializados pela média 
de R$ 4.634,00. logo em seguida aconteceu 
o 5º leilão Produção iPB- gado de corte, com 
mais de 1500 reses de alto padrão. 

os resultados estão publicados na ín-
tegra no site www.correadacosta.com.br , 
com fotos e valores médios e individuais de 
todos os lotes. o site comemora o primeiro 
lugar na audiência entre os pecuaristas. Se-
gundo pesquisa inédita, feita pela empresa 
de consultoria agricon, realizada entre os 
pecuaristas da Capital, o site da Correa da 
Costa é o campeão na preferência dos pro-
dutores que utilizam internet, superando 
de longe outros sites de informação para o 
mercado agropecuário.
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radiCalismo dE produtorEs E ambiEntalistas 
impEdE suCEsso do modElo sustEntáVEl

as leis ambientais podem 
interferir no setor produti-
vo? Esta pergunta tem sido 
bastante freqüente no Brasil, 
bem como em outros países 

- que já não tem muito que preservarem. 
Em nível federal o tema já foi motivo de 
discussões entre dois ministros: um que 
representa a questão ambiental (Carlos 
Minc) e o da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento (Reinhold Stephanes), onde o 
primeiro acusou os pecuaristas de bandidos 
e foi rebatido pelo segundo. Nas esferas 
municipal e estadual sobram idéias, mas 
falta discussão e implementação.

debates públicos ou nos bastidores à 
parte, o fato é que o agrosetor representa 
mais de 1/3 de toda riqueza produzida 
no País (Produto interno Bruto) e que o 
empresário do campo precisa cumprir 
algumas leis para não ser multado ou até 
mesmo perder o valor da sua terra. o que 
muitos questionam é: de um lado existem 
leis consideradas dif íceis de cumprir (até 
por falta de auxílio dos órgãos governamen-
tais) e do outro, projetos que propões certas 
liberações depois de anos de proibição. há 
ainda idéias consideradas simples para pôr 
em prática em nível municipal, mas que 
não tem apoio.

o ex-ministro da agricultura Pecuária 
e abastecimento, Roberto Rodrigues, que 
esteve em Campo Grande no dia 3 para a 
comemoração dos 30 anos da organização 
das Cooperativas Brasileiras (oCB-MS); 
citou alguns fatores que brecam o setor 
produtivo, entre eles está a falta de estratégia 
e articulação entre os ministérios para um 
melhor desenvolvimento do agronegócio. 
“Não falta política agrícola, porém os ins-
trumentos desta política estão dispersos 
entre os vários ministérios que não se 
falam”, alfinetou.

Quando o ministro cita a falta de ar-
ticulação quer dizer que para o agrosetor 
funcionar e com desenvolvimento susten-
tável é necessário o envolvimento de vários 
ministérios além dos de Meio ambiente e 
agricultura Pecuária e abastecimento. Ele 
cita o setor de transportes, planejamento, 
orçamento, entre outros como peças chaves 

Para ex-ministro 
Roberto Rodrigues as 
duas categorias devem 
entrar em entendimento 
urgente para evitar 
uma escassez de 
alimentos

para que o campo produza dentro de limites, 
escoe, gere emprego e não deixe a escassez 
chegar às prateleiras dos supermercados – o 
que resulta em alta nos preços.

“Eu acho eu se houver inteligência, o 
radicalismo tanto de produtores quanto de 
ambientalistas for eliminado e o bom senso 
prevalecer, as leis ambientais não serão um 
problema. Temos que encontrar equilíbrio 
por meio de regras institucionais que sejam 
sustentáveis e que permitam preservar 
sem inibir o progresso”, destaca o ex-mi-
nistro que também alerta que em 25 anos 
a população brasileira deve aumentar em 
2 bilhões e 100 milhões de indivíduos que 
precisarão de alimentos, energia, vestuário, 
entre outros produtos do agronegócio. “É 
tecnicamente possível encontrar o bom 
sendo”, frisa.

Questionado sobre o papel do pro-
dutor na preservação ambiental, Roberto 

Rodrigues é enfático ao dizer que “o maior 
preocupado com esta questão é o agricul-
tor porque se ele não cuidar do solo, por 
exemplo,a erosão vai com as terras”. 

de um lado há muitas idéias e do outro 
também o entrave burocrático. Em Cam-
po Grande, por exemplo, o presidente da 
associação de Recuperação Conservação e 
Preservação da Bacia do Guariroba, Wardes 
lemos, tem um projeto a ser adotado pedin-
do incentivo financeiro para o proprietário 
rural conservador de água. Em contrapar-
tida, ainda não recebeu apoio para que o 
mesmo seja implantado. a proposta defende 
a compensação financeira aos produtores 
pela realização de práticas conservacionais, 
com incentivo à preservação ambiental 
e, principalmente, a gestão da produção, 
armazenamento, melhoria na qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos da Bacia 
do Guariroba, rio este responsável por 
aproximadamente 50% do abastecimento 
de água da Capital.

Em nível estadual, o Governo do Estado 
apresentou Projeto de lei dispondo sobre 
a pesca e aqüicultura, estabelecendo medi-
das sobre o assunto que causaram debates 
acalorados na assembléia legislativa. o 
primeiro deles foi o pedido de urgência para 
tramitação da matéria que, depois de muito 
bate boca, acabou sendo descartado. o de-
putado estadual amarildo Cruz, que é vice-
presidente da Comissão de Meio ambiente 
e desenvolvimento Sustentável, questiona o 
interesse do governo em propor a liberação 
de embarcações estrangeiras em águas es-
taduais com o objetivo de explorar a pesca. 
“ouvi pescadores locais e eles afirmaram 
que isto não foi pedido deles”, disse. além 
desta autorização, o projeto traz liberações 
de apetrechos antes proibidas como, por 
exemplo, uso de anzol de galho, tarrafas, 
joão-bobo (bóia com um anzol).

Ex-ministro Roberto Rodrigues

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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aGriCultorEs familiarEs dE ms
partiCipam dE fEira naCional

Nos dias 24 e 25 de agosto, acontece 
em Campo Grande o 3º Congresso 
de Tecnologia na Cadeia Produtiva 

da Cana-de-açúcar em Mato Grosso do 
Sul – Cana Sul 2009. o evento é realizado 
pela Comissão Técnica de agroenergia da 

Canasul 2009 aborda Em aGosto o sEtor da bioEnErGia no Estado
Dentro da programação será lançada a pimeira 
edição da Feicana/FeiBio Campo Grande

Evento é oportunidade 
para pequenos mostrarem 
nacionalmente seus 
produtos

Entre os dias 07 e 12 de outubro 
acontece, no Rio de janeiro, a Vi 
Feira Nacional da agricultura 
Familiar (Vi Fenafra) e Mato 
Grosso do Sul já confirmou 

presença nos seis dias de feira. o evento 
tem como objetivo ser um espaço para a 
divulgação, promoção e comercialização 
de produtos agroindustriais familiares e 
de artesanato. de acordo com a assistente 
técnica do Ministério de desenvolvimento 
agrário (Mda), Vanessa Correia da Silva, o 
Estado será representado por 20 exposito-
res, sendo 16 da categoria de agroindústria 
e quatro de artesanato.

No dia 22 de junho houve um encontro 
entre os agricultores familiares e o secretá-
rio de agricultura Familiar do Ministério do 
desenvolvimento agrário (Mda) josé ade-
mar Batista , onde representantes do setor 
puderam tirar todas as dúvidas relacionadas 

ao sistema de agricultura. “Essa feira é um 
incentivo para os agricultores para que eles 
possam agregar valor aos produtos”, explica 
o representante do Governo Federal.

os quatro Territórios Rurais da Cidada-
nia do Estado estarão presentes (Territórios 
da Reforma, Grande dourados, Cone-Sul 
e Vale do ivinhema), além de represen-
tantes dos governos estadual e federal e 
movimentos sociais. Segundo a assistente 
técnica do Mda, a comissão composta por 
nove pessoas, tem como objetivo divulgar 
os agricultores do MS e realizar a seleção 
dos produtos de acordo com todos os re-
quisitos do manual. No primeiro encontro 
foi agendada uma reunião para a próxima 
quarta-feira (08) para a seleção dos em-
preendimentos que representam o Estado 
na Vi Fenafra.

Segundo josé ademar Batista, todos 
os Estados da Federação participam da 
Vi Fenafra, sendo que a edição anterior 
registrou excelentes resultados e o público 
em geral teve participação ativa nos dias da 
feira. “Na última edição nós tivemos mais 
de seis milhões de reais em vendas, quase 
800 toneladas de produtos da agricultura 
familiar foram comercializados lá no Rio, 
mais de 10 mil itens. os produtos que mais 

se destacam são os queijos, salame, bebidas 
e mel”, explica.

Para o secretário de agricultura familiar, 
a Fenafra é um local para a promoção e 
divulgação da agricultura familiar no Brasil, 
onde todos possam ter a oportunidade de 
conhecer e valorizar esse sistema de agricul-

tura. “a gente tem o objetivo de promover 
e mostrar para o próprio governo e para a 
sociedade que a agricultura familiar produz. 
Na maioria dos produtos que se tem aqui 
na feira esses são melhores do que os de 
muitas indústrias que se tem pelo o interior 
desse país”, conclui.

Famasul - Federação de agricultura e Pe-
cuária do Estado do Mato Grosso do Sul, 
com o apoio de entidades governamentais, 
representativas e da iniciativa privada.

o evento, que acontece no Centro de 
Convenções arquiteto Rubens Gil Camilo, 
tem como objetivo oportunizar e discutir 
informações sobre o Mato Grosso do Sul 
como nova fronteira da bioenergia no Brasil, 
com parcerias que propiciem manter o alto 
nível técnico do congresso, objetivando a 
integração de segmentos fundamentais do 
setor sucroalcooleiro: produtores, empresá-
rios, técnicos, acadêmicos e fornecedores, 
oportunizando a geração de negócios, 
apresentando novas tecnologias, avanços 
dos sistemas industriais e discutindo temas 
de grande relevância neste segmento como 
mercado, meio ambiente e logística.

o congresso é voltado para represen-
tantes de diversos segmentos do setor, 
como produtores rurais, empresários, 
investidores, profissionais da área técnica, 

consultores e acadêmicos das áreas de 
agronomia, administração, economia, en-
genharia de produção, engenharia mecânica 
e outras afins.

Mato Grosso do Sul é a nova fronteira 
da bioenergia no Brasil. Com 14 usinas em 
operação, 11 em instalação e 17 plantas 
aprovadas, a produção de cana-de-açúcar 
avança em ritmo acelerado, com um cresci-
mento de 95% em três anos, com perspectiva 
de moagem na safra 2009 de aproximada-
mente 33 milhões de toneladas. 

Em meio às atividades do Congresso, 
será lançada oficialmente a 1ª Feicana/
FeiBio Campo Grande. o evento, que em 
araçatuba já está em sua 8ª edição, será 
realizado no Mato Grosso do Sul pela 
primeira vez no próximo ano, no mês de 
agosto, em data ainda a ser confirmada 
pelos organizadores.

INSCRIÇÕES- mais informações sobre 
o CanaSul e inscrição: 3341-6900

Feira é oportunidade para agricultores demonstrarem seus produtores nacionalmente

Foto: Divulgação



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 11

lEilão 3r E J1 ColoCam fiGuEirão no 
CirCuito dos GrandEs lEilõEs dE CortE

“um grande evento, 
um momento his-
tórico...” segundo 
o prefeito (Getúlio 
Barbosa) do recém 

criado município Figueirão, que fica na 
região norte do estado, ao discursar as mais 
de mil pessoas que compareceram para 
acompanhar o 1º leilão Bezerros 3R e j1.

o certame colocou à venda aproximada-
mente 1.600 animais (bezerros e bezerras) 
dos dois promotores e de seus convidados 
da região. Entre os compradores no recinto, 
estavam pessoas dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rondônia, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul e Paraná que fizeram 
a média geral alcançar a soma de R$ 700,00 
por animal, para um total de faturamento 
acima de R$ 1 milhão.

o titular da 3R, Rubens Catenacci, res-
saltou que a iniciativa vem transformando o 
município em pólo de cria onde se produz 
bezerros e bezerras de corte de alto padrão 
e qualidade. “Queremos mostrar que aqui, 
bem no meio do Brasil, fazemos o melhor 
bezerro. É apenas o início de um grande 
projeto, em breve vamos produzir o selo de 
qualidade para a carne produzida no Figuei-

rão e região”, disse Rubens Catenacci.
Rubinho que é conhecido em todo o 

Brasil por difundir a cidade de Camapuã 
como a “Capital do Bezerro de Qualidade”, 
também acredita que a região do Municí-
pio de Figueirão em breve vai se tornar na 
“Terra do Bezerro de Qualidade”, pelo fato 
de os produtores entenderem a importân-
cia de se trabalhar em cima da produção 
qualidade.

Para laudelino Ney Farias da Fazenda 
Vale das araras, Marca j1, o evento foi 

um grande sonho pessoal concretizado. 
“Estamos nestas terras há muitos anos, es-
perávamos por este momento, estou muito 

feliz por vê-lo acontecer”.
o leilão foi transmitido para todo o 

Brasil pelo Canal do Boi.

Rubinho e Airton Carneiro

Remates confirmaram sucesso das marcas que vendem gado de corte com alto padrão

Rubinho, Nei Farias e Getúlio Barbosa Rubinho, Bid e Thiago Corazza

Rubens Catenacci da 3R e 
Laudelino Nei Farias da J1 
foram homenageados pelo 
prefeito Getúlio Barbosa. 
Mais de mil pessoas 
prestigiaram o arremate que 
já considerado o principal 
acontecimento da região.

Com a promessa de o governo estadual pavimentar rodovias da região e, cada 
vez mais a pecuária de corte subir para o norte do estado, Rubinho é categórico 
ao afirmar que breve a região (Camapuã, Figueirão e alcinópolis) se transformará 
num eixo dos principais negócios focados no bezerro de alto padrão, uma vez que 
o Município de alcinópolis também já sinalizou interesse em desenvolver a idéa. 
“Estive conversando com produtores da região de alcinópolis que mostraram grande 
interesse no projeto que já iniciamos”, afirma Rubinho.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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oCb/ms proGrama atiVidadEs alusiVas ao dia  
do CoopEratiVismo E aos 30 anos da oCb/ms
Em comemoração ao dia inter-

nacional do Cooperativismo e 
aos 30 anos da oCB/MS, foi 
programado um dia repleto de 
atividades.  uma dessas ativida-

des foi o i Encontro da Frencoop Nacional e 
Estadual, que faz parte do Programa Brasil- 
Frencoop/oCB. os anfitriões do encontro, 
Celso Régis, presidente da oCB/MS e o 
deputado estadual Reinaldo azambuja 
abriram o evento. “Mato Grosso do Sul é 
o Estado proporcionalmente com a maior 
representatividade política na Frencoop, 
por isso este encontro é tão importante. 
Vivemos um momento ímpar, marcado por 
grandes avanços no cooperativismo”, afirma 
Régis. o coordenador da Frencoop/MS, 
o deputado estadual Reinado azambuja, 
afirmou que o trabalho da frente em MS está 
apenas começando e por isso é importante 
este contato com a frente nacional. o objetivo 
da Frencoop/MS é fortalecer o cooperati-
vismo, um segmento que cresce no mundo 
todo, diminuindo desigualdades. No evento 
os parlamentares receberam uma agenda 
parlamentar do cooperativismo no MS.

Em Mato Grosso do Sul a Frencoop/MS 
conta com 16 membros, dos 24 deputados, já 

na Frencoop Nacional, MS conta 10 dos 11 
parlamentares. o evento foi muito prestigia-
do por políticos e lideranças cooperativistas. 
Estavam presentes o governador de MS, 
andré Puccinelli, os deputados membros 
da Frencoop/MS, o presidente da Frencoop 
Nacional, odacir Zonta, o presidente da 
oCB, Márcio Freitas, o ex-ministro do 
MaPa e liderança cooperativista mundial, 
Roberto Rodrigues e o governador de São 
Paulo, josé Serra.

o cooperativismo foi a pauta do en-
contro. Freitas disse que a atitude das 
cooperativas foi diferente da atitude dos 
outros modelos de empresa em razão da 
crise econômica mundial. Segundo ele, 
diferente das demais empresas, as coope-
rativas demonstraram compromisso com 
as pessoas, por isso a representatividade 
política é tão importante. 

Segundo Roberto Rodrigues, o que di-
ferencia um país desenvolvido de um não 
desenvolvido é a organização da sociedade. 
E para ele, o cooperativismo é o braço eco-
nômico da organização da sociedade.

josé Serra que encerrou o evento, disse 
que o cooperativismo é uma das estratégias 
para se enfrentar a crise, um segmento que 

se expandiu muito. “o cooperativismo é 
uma forma avançada na gestão empresarial, 
pois une o capital e as pessoas”.

durante a noite, uma grande festa foi 
realizada, na qual foi entregue o i Prêmio 
oCB/MS de jornalismo, que premiou 
quatro jornalistas de MS. Na categoria 
Telejornalismo o 2º lugar ficou com a re-
pórter Camila Caires e em 1º a jornalista 
Ellen Genaro, ambas da TV Morena. já 
em jornalismo impresso a jornalista Eliane 

Ferreira, do jornal agroin, ficou em 2º lugar 
e ariosto Mesquita, da revista Panorama 
Rural, em 1º.

Na cerimônia também foi entregue o 
Prêmio Mérito oCB/MS, que homenageou 
personalidades e cooperativas que se des-
tacaram nesses 30 anos. o presidente da 
oCB/MS, Celso Régis reafirmou em seu 
discurso que o cooperativismo é a melhor 
forma de organização e da valorização do 
homem perante ao capital.

O I Encontro da Frencoop Nacional e Estadual reuniu parlamentares e lideranças cooperativistas.

Foto: Divulgação
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CErCa ElétriCa podE 
sEr até 50% mais 
barata quE a paraGuaia

inCubadora dE Couro da Capital ExpõE produtos Em fEira intErnaCional

o custo para implantar e 
manter a propriedade pro-
tegida com cerca elétrica é 
menor que o modelo con-
vencional, mais conhecido 

como cerca paraguaia. apesar de utilizar a 
energia para seu funcionamento, a opção 
ainda representa investimento menor para 
o produtor. uma das vantagens é que as 
elétricas necessitam de postes menores e de 
menos quantidade de arame, que também 
são mais baratos que o convencional, além 
de necessitar de uma mão de obra menor 
para a instalação e manutenção.

de acordo com o engenheiro agrônomo 
hamilton luiz Nadai, que há 10 anos tra-
balha com este segmento, a economia de 
uma cerca elétrica pode ser até 50% menor 
que uma convencional. “usa-se quatro vezes 
menos postes, quase a metade de arames, a 
mão de obra é por buraco cavado. Todavia, 
os pequenos detalhes de amarração e liga-
ção podem torná-las um pouquinho mais 
caras, mas isso tudo da para fazer uma cerca 
elétrica muito bem feita”, explica.

Segundo o engenheiro agrônomo, os 
eletrificadores responsáveis pelas cercas 
elétricas, podem ser por meio de energia 

a incubadora municipal Francisco 
Giordano Neto, que abriga peque-
nos industrias que trabalham com 

couro; vai ter um representante numa das 
maiores feiras de moda e negócios da amé-
rica latina. Entre os dias 14 e 17 de julho, 

dois empreendedores da incubadora vão 
expor seus produtos na 41ª edição da Feira 
internacional de Calçados, acessórios de 
Moda, Máquinas e Componentes (Francal). 
o evento acontece no Parque de Exposições 
anhembi, na capital paulista.

solar, elétrica, vento, roda d’água, bateria de 
trator ou qualquer outra forma de energia. 
de acordo com Nadai, se a energia utilizada 
for a solar, a mesma pode funcionar em dias 
nublados também.

hamilton Nadai ressalta que esse siste-
ma que utiliza a energia é mais viável para 
o produtor que pretende fechar um pasto, 
fechar um piquete. Na cerca convencional os 
postes são colocados a cada três metros, já 
na elétrica a cada 12 metros. “Então a cada 
mil metros se tem até quatro vezes menos 
postes e economia de madeira, ou seja, ela 
se torna mais barata”.

a cerca elétrica padrão é constituída 
por três fios de arame, sendo que o arame 
do meio é o canal que se corre energia. “o 
animal não vai pular por que tem essa cerca 
de três fios, ele vai tentar enfiar a cara no 
meio, na hora que ele tenta ultrapassar pela 
vaga na cerca elétrica ele desiste”, explica.

Para joão Batista Rodrigues, capataz de 
uma propriedade localizada a seis quilô-
metros de Campo Grande, a cerca elétrica 

facilitou o manejo e na hora da construção 
teve uma economia consideravelmente boa, 
se comparada com a cerca convencional. 
“Com a cerca elétrica o manejo fica mais 
fácil, o gado depois que toma um choque 
ele nem chega mais perto, pois tem medo”, 
explica.

Segundo joão, a energia utilizada na 
propriedade para a manutenção da cerca, 
é oriunda do gás, o que contribuiu para 
o pouco gasto. apesar de já ter levado 
um choque, o capataz ainda acredita que 
a cerca elétrica ainda é melhor do que a 
“cerca paraguaia”, pois há uma economia 
na hora de construir. “Economiza arame e 
madeira, além do gado ficar mais manso e 
o pasto nivelado”, diz. Para o capataz todo 
proprietário deveria investir em cercas 
elétricas, pois o mesmo pode economizar 
até 80% se comparada com a construção 
de uma cerca convencional. a proprieda-
de de 3.000 hectares onde ele trabalha, há 
aproximadamente de 30 quilômetros de 
cerca elétrica.

durante os quatro dias do evento, os 
novos empreendedores vão apresentar o 
“Freedom Boot”, (foto) uma espécie de po-
laina de couro confeccionada para ser usada 
com botas, tênis, scarpin e outros tipos de 
calçados. o produto já está patenteado 
pelos criadores. 

César anunciação Gonçalves e Romeire 
Pelk são sócios proprietários da empresa 
Babel indústria de artefatos em Couro e, 
desde 2008, recebem apoio da Secretaria 
Municipal de desenvolvimento Econômico, 
de Ciência e Tecnologia e do agronegócio 
(Sedesc) para produção de bolsas e artigos 
de couro. 

de acordo com a diretora da incubadora 
Municipal, Neila lopes, a exposição desses 

produtos numa feira do porte da Francal 
dará visibilidade ao trabalho realizado 
pela incubadora, em nível nacional. “Com 
a colocação do produto no mercado, esses 
empreendedores estarão de certa forma 
colocando em evidência todo o trabalho re-
alizado pela incubadora. já que, através dela, 
o produto foi criado e comercializado”. 

DECASSÉGUI - a prefeitura de Cam-
po Grande já encomendou estudos para 
implantar, até o final do ano, uma incuba-
dora mista (tecnológica e tradicional) para 
atender a comunidade decasségui (descen-
dente de japoneses que retorna ao japão a 
trabalho) e depois para o país de origem. 
Também está em processo de estudo uma 
unidade tecnológica.
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Campo GrandE produz quasE 
600  tonEladas dE lixo por dia
Considerada uma das cidades 

mais desenvolvidas da região 
Centro-oeste do Brasil, 
Campo Grande registrou, nas 
décadas de 60, 70 e 1980, um 

crescimento populacional acima da média 
nacional, segundo pesquisa da Revista 
Exame, datada de 2006. Com características 
próximas as de uma metrópole, a Cidade 
Morena sofre conseqüências dos grandes 
centros; como, por exemplo, excesso de 
produção de lixo urbano. de acordo com a 
Financial, empresa responsável pela coleta 
da cidade, o município produz diariamente 
aproximadamente de 500 a 600 toneladas 
de lixo.

Segundo ivan Garcia de oliveira, geren-
te da área de coleta da empresa responsável 
pela coleta de lixo urbano, a Capital é divi-
dida em 82 setores, onde 300 funcionários e 
28 caminhões são responsáveis pela coleta 
do lixo sólido domiciliar e dois para o lixo 
de serviço de saúde. de acordo com ivan, 
por não haver um trabalho seletivo, todo o 

lixo é encaminhado para o aterro público, 
que fica nas proximidades do bairro dom 
antônio Barbosa. Ele afirma que o destino 
correto para esses materiais seria um aterro 
sanitário, mas que ainda está em fase de 
construção.

Para ivan se a população e as empre-
sas que produzem diariamente materiais 
descartáveis tivessem a conscientização de 
manter uma cidade mais limpa, isso faci-
litaria o processo de coleta de todo o lixo 
produzido pelos campo-grandenses.

a região central da cidade no final do 
dia está tomada por panfletos publicitários 
de lojas e outros materiais que deveria 
estar em seus respectivos lugares, são en-
contrados por todas as calçadas da cidade. 
Para ivan as lojas deveriam ter um espaço 
adequado para armazenar todo o lixo que 
produz no dia, já que a coleta no centro é 
feita diariamente.

Na edição anterior deste jornal (21 de 
junho) a equipe do jornal agroin foi às 
ruas de Campo Grande para saber o que 

as pessoas pensam em relação ao desper-
dício de água. dessa vez a equipe levanta 
um novo questionamento; a questão do 
lixo urbano.

Para a estudante de Nutrição, adrielly 
Fernandes, uma cidade cheia de lixo pro-
porciona o mau cheiro e esse problema 
é causado principalmente pela falta de 
conscientização. Para a estudante a prefei-
tura de Campo Grande incentiva, mas tem 
aqueles que ainda insistem em jogar lixo 
no chão. “uma cidade cheia de lixo fede, 
acho que isso já foi muito falado, mas as 
pessoas ainda não têm a preocupação por 
onde passa. No centro da cidade, as lojas 
promovem as sujeiras por intermédio de 
várias promoções com papelzinho e as 
pessoas ainda jogam no chão sendo que 
existem várias lixeiras”, lembra.

o ambientalista Eduardo Romer ressalta 
que o lixo urbano gera dois problemas: o 
econômico e o social. o primeiro se trata na 
questão da reciclagem que poderia ser mais 
trabalhada, o segundo é o de não destinar 

o lixo de uma forma adequada que gera 
problemas sociais. Para o ambientalista essa 
cultura de jogar papel no chão na região 
central da cidade não é diferente nos bairro, 
pois nas regiões mais afastados isso ocorre 
em terrenos baldios, por exemplo.

Segundo Romero, o lixo urbano foi um 
dos problemas que contribuíram para os 
índices de dengue registrados no Estado e 
principalmente na Capital, já que esses se 
transformam em reservatório para água das 
chuvas. Para o ambientalista o lixo está na 
contramão do que Campo Grande repre-
senta para o restante do País. de acordo 
com Eduardo a solução seria desativar o 
lixão e ativar o aterro sanitário.

Foto: Divulgação
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pECuarista dE ms quE andou 800 km 
na Europa rEtorna a Campo GrandE

filmE rEsGata História das raças zEbuínas no brasil 
o longa “Sobre Touros e homens 

– a Saga Brasileira do Nelore”, é 
a mais nova produção do cine-

ma brasileiro que pretende mostrar um 
pouco das raças zebuínas e o momento 
que essas chegaram ao País. Nelson 
Pereira dos Santos, o cineasta mais pre-
miado do cinema nacional apresentou 
oficialmente durante a ExpoZebu 2009 
em uberaba / MG, a estruturação do 
projeto para enquadramento e  aprova-
ção nas leis de incentivo pela ancine 
– agência Nacional de Cinema, para 
fazer a produção.

o cronograma da obra está previsto 
para ser finalizado em 56 semanas, já que 

o longa pretende mostrar na integra como 
foi a importação dos zebus desde a Índia 
até o Brasil. o fato ocorreu no ano de 1827 
quando um daqueles navios portugueses 
saiu da Índia com destino a corte, passando 
por Moçambique, angola e onde mais os 
ventos os levassem. uma dessas embarca-
ções ancorou no litoral do Rio de janeiro, 
onde iniciou uma nova era no rebanho do 
País, com um casal de zebus-guzerás.

Segundo o roteiro, outros navios apor-
taram pela costa brasileira no decorrer do 
século XiX, deixando alguns exemplares 
daqueles bois “estranhos”. os animais eram 
tão diferentes, que na Europa, eram animais 
de jardins zoológicos. E foi exatamente do 

jardim Zoológico de londres que o go-
verno imperial brasileiro comprou zebus, 
com o objetivo de enriquecer o rebanho 
nacional.

Na época, grande parte dos fazendeiros 
eram cariocas e mineiros, plantadores de 
café, eles agradeceram muito a atitude do 
Governo, já que acreditavam que o animal 
de origem indiana era sob medida para 
aquele tipo de lavoura. as importações 
estavam dif íceis, e o objetivo dos criadores 
era ter animais de qualidade e o principal 
método para melhorar a raça era misturar 
os melhores produtos de cada plantel.

as trocas dos animais passaram a ser tão 
intensas, que impulsionou o nascimento de 

um zebu nacional. a raça indubrasil já 
era uma realidade nos primeiros anos 
do século XX. as importações conti-
nuavam a serem realizadas da Índia, até 
o aval da proibição da defesa sanitária 
em importar gado zebu para o Brasil. 
apesar dessa barreira, o rebanho na-
cional cresceu, ainda que se ressentisse 
de um choque de sangue novo, já que a 
consangüinidade começava a deixar sua 
marca nos bezerros.

Toda essa história da raça zebuína, 
em breve, pode ser conferida nas telas 
do cinema com a super produção “Sobre 
Touros e homens – a Saga Brasileira 
do Nelore”.

Claudio Correa da 
Costa, o Fumaça, diz que 
uma das maiores lições 
foi de solidariedade

depois de se aventurar no 
continente europeu, o pe-
cuarista Cláudio Correa 
da Costa mais conhecido 
como “Fumaça” (foto) está 

de volta a Mato Grosso do Sul, o trajeto 
de 800 quilômetros feito a pé, em 30 dias, 
teve início em San jean, na França, e ter-
minou na cidade espanhola de Santiago de 
Compostela, considerada um dos pilares 
do cristianismo.

o pecuarista que desembarcou em 
Campo Grande no dia 21 de junho, come-
mora no dia 5 de julho, com a família, mais 
um ano de vida. Em entrevista ao jornal 
agroin, Cláudio Correa da Costa contou 
um pouco das experiências que pode vi-
venciar no trajeto que é feito por pessoas 
do mundo inteiro cercado de misticismo, 
lendas e histórias pessoais.

Nos 30 dias de aventura “Fumaça” que 
iniciou o trajeto em três de maio e o concluiu 
no dia primeiro de junho, explica afirma 
que no trajeto entre a França e a Espanha, 
uma das experiências mais importantes 
foi a superação. “Foram 800 quilômetros e 
muitas situações. Vive-se muito bem com 
pouco, uma mochila, algumas roupas e 
muita vontade de seguir. Às vezes, você sai 

três dias para um feriado prolongado, leva 
2 malas e algumas sacolas”, relembra.

apesar de ser uma história de superação, 
outras experiências como o companheiris-
mo e solidariedade fizeram parte do seu 
dia a dia, situações que são essenciais para 
realizar um trajeto como esse. Segundo 
“Fumaça” há muitas pessoas por perto, mas 
que por causa da rotina passam-se desper-
cebidas. “Tem tantas pessoas adoráveis por 
perto e você não consegue enxergá-las, não 
por que é cego, e sim pela rotina. Estou 
falando de família e amigos, que são o que 
temos de mais importante em nossa vida”, 
explica.

de acordo com o pecuarista, a alegria e 
a garra dos peregrinos são impressionan-
tes, o convívio com pessoas de diferentes 
nacionalidades é uma experiência para se 
recordar. “Não importa a idade ou sexo, 
todos seguem em frente. Você se desliga da 
vida e de negócios e passa a lembrar fatos e 
pessoas que às vezes não tem tempo. Você 
passa a conviver com pessoas de várias 
nacionalidades, sem entender nada o que 
falam e entendendo tudo por mímica, é 
muito legal”, explica.

Para o pecuarista Cláudio Correa da 
Costa, só pelo fato do celular não funcionar, 
já valeu a pena. Ele acredita com o conhe-
cimento adquirido outros sentimentos 
que nunca sentiu antes foram despertados 
durante os 800 quilômetros de caminhada. 
“Você sente medo, excitação, angústia, 
tristeza, expectativa, alegria e muitos sen-
timentos que você nem sabia que existe. 
Enxergando as cores das rosas, sentindo 

seu aroma, isso no dia-a-dia nem pensar”, 
relembra.

de acordo com Fumaça, para realizar o 
trajeto requer paciência, tolerância, curio-
sidade, humildade e organização. Segundo 
ele é necessário ajudar quando se precisa 
e simplesmente acompanhar com atenção 
alguém que não rejeite ajuda. “Chorar de 
emoção e saudade, sem sentir vergonha. 
a vaidade foi parar bem longe, você nem 
sabe se a roupa está amarrotada, o cabelo 
penteado e bota limpa, enfim a sua meta é 
caminhar e nada mais importa”, explica.

o jornal agroin acompanhou a trajetó-
ria de Cláudio Correa da Costa por inter-
médio de um blog atualizado pelo próprio 

“Fumaça” durante os 30 dias de caminhada. 
o pecuarista encerra a sua última postagem 
com algumas experiências que certamente 
serão dif íceis de serem esquecidas. “Ver 
o sol se por às 22 horas. Saber que todos 
que fizeram o caminho de certa forma, são 
especiais. Rir de coisas bobas, às vezes nem 
graça tem, mas é engraçado. Bem, não tem 
como falar sobre tudo, mas posso dizer que 
valeu a pena e vou sentir o efeito desta cami-
nhada por muito tempo. Cada um tem o seu 
caminho, bom ou ruim, você que escolhe”, 
conclui.outros detalhes sobre a caminhada 
do pecuarista Cláudio Correa da Costa, o 
“Fumaça”, podem ser obtidas pelo portal 
www.agroin.com.br/fumaca.

Foto: Claudio Fumaça
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Aniversariante do mês de junho meu pequeno amigo Pedro Henri-
que Coelho Possik, comemorou em grande estilo a nova idade com 
amigos e familiares.

Dora de Castro Arcangelo também 
festejou em junho. Dora compõe 
a nova diretoria da Acrissul e está 
responsável pela coordenação de 
eventos da entidade. Excelente esco-
lha do presidente Chico Maia.

Parte da equipe do Jornal Agroin em festa, 
no dia 3 de julho, durante as comemo-
rações dos 30 anos da Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB-MS), 
quando foram conferidos prêmios aos 
jornalistas que escreveram as melhores 
matérias   sobre cooperativismo. Na foto, 
Flávio Silva, Maykon Torales, Eliane Ferrei-
ra (premiada) e Wisley Torales.

Na foto dois “gigantes” profissionais da Acrissul. 
Nesta nova gestão, Marley assumiu o cargo de 
superintendente e Denir é o diretor do Parque 
Laucídio Coelho, que já mostra algumas mudan-
ças estruturais. A idéia é que o recinto torne-se 
um grande shopping rural e agregue no mesmo 
ambiente empresas do setor.

A raça Brangus também atraiu compradores 
para o 9º Leilão Brangus MS, no dia 29 de junho. 
Mauro Morais, Luciano Zambone e Mário Pom-
peu reuniram grandes invernistas e confinadores 
do Brasil para o evento que é o principal da raça 
no Estado.

No próximo dia 12 de julho é comemorado o dia 
do Engenheiro Florestal. Luiz da Costa Vieira, 
Diretor da Portal Verde e braço direito do Con-
domínio LS, recebe homenagens por representar 
notadamente a classe.

No próximo 8, quarta-feira acontece o leilão 
LeiloBoi Especial de Campo Grande. O remate, 
que tem a experiência de Carlos Guaritá, inicia 
as 19, no Tatersal da Acrissul, com transmissão 
pelo Canal do Boi. Com participação especial da 
Aroeira Agropecuária Ltda - Faz Santa Lúcia – o 
certame traz oferta especial de vacas prenhes 
e machos de Cruzamento Industrial (Limousin), 
além de machos e fêmeas nelore e cruzamento 
industrial, para cria recria e engorda. Inscrições 
abertas na Leiloboi: (67) 3342-4113.

Edison Girotto, Secretário de Obras Públicas e de Transportes de 
Mato Grosso do Sul, assumiu a presidência do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Transportes. A cerimônia de posse foi em 
Brasília e André Puccinelli fez questão de marcar presença.

Noninho realizou no último de 27 de junho seu leilão Touro Jovem. O even-
to aconteceu no Recinto da Correa da Costa (Estância Orsi) e reuniu ex-
pressivo número de compradores. Na disputa pelo ranking do nelore corte 
da ASCN, Rubens Catenacci mais uma vez ganhou a primeira colocação 
tanto nos machos quanto nas fêmeas. Parabéns em dose dupla!


