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Edição dEZEMBRo 2008

iagro impõe novas regras para emissão da gta

empresários encontram solução para lixo tóxico

circulação 
estadual

A partir de janeiro do próximo ano, 
as regras para emissão de Guia 
de Trânsito Animal (GTA) para 

leiloeiras e frigoríficos passam a ser mais 
rígidas. Uma das medidas anunciadas pela 
A Agência Estadual de defesa Sanitária 
Vegetal e Animal (iagro), é que a mesma vai 
passar a cobrar o sistema de débito/crédito 
no ato dos remates. No caso dos frigoríficos, 
a regra é basicamente a mesma aplicada às 
leiloeiras. Como as empresas têm uma es-
cala de abates, vão ter que informar a iagro 
toda a relação de quem vai abater gado a 
cada dia.  Página 6.

Preocupados com a destinação correta 
de lixo tóxico, um grupo de empre-
sários importou dos Estados Unidos 

uma máquina capaz de retirar o mercúrio 
encontrado nas lâmpadas fluorescentes, 
que é tóxico para as pessoas.

    

 o cachorro-vinagre é um canídeo 
nativo da América do Sul, 
que habita as florestas e 
pantanais, passando pelo 
Brasil meridional. Consi-
derado quase extinto, ele 
é bastante presente no 
Estado. Página 15.

o Jornal Agroin traz uma entrevista 
especial com o presidente da Associa-
ção Brasileira de Turismo Rural (Abra-
turr), Carlos Solera. Ele alerta o setor 
turístico e os governantes precisam 
agir com mais vontade.    Página 3.

solera critica 
políticas para setor
 turístico

na lista de extinção, 
cachorro-vinagre é 
visto em ms

Brasil faz caminho de volta à
índia na Busca por linhagens

os onze 
anos de 
espera, 
para a 

concretização do pro-
jeto ambicioso e inédito; 

encabeçado por Jonas 
Barcelos, da Fazenda Mata 

Velha/MG; terminaram no 
dia 8 de dezembro. o dia 

ficou como marco para a pe-
cuária brasileira, pois desem-

Com a entrada do material genético 
indiano, a pecuária em, no máximo, dois 
anos já vai ter seus primeiros exemplares das 
raças Nelore, Gir e Guzerá, sem o risco da 
consangüinidade com os animais brasilei-
ros. Já o consumidor final vai experimentar 
a carne resultado da importação entre seis 
e oito anos, ou seja, bisnetos dos embriões 
importados.

o grande objetivo da Mata Velha não é 
comercializar embriões congelados e, sim, 
animais e abrir o mercado sêmen. outro 
Grupo (JoP), formado por José Carlos Prata 
Cunha (Araçatuba/SP), orestes Prata Ti-
bery Júnior (Três Lagoas/MS), Pedro Novis 
(Araçatuba/SP) e outros três pecuaristas de 
Araçatuba devem ser os próximos a conse-
guir liberação de importação de embriões 
para o Brasil.    Página 5.  

barcou em Guarulhos (SP) o primeiro botijão 
com embriões importados da Índia.

A chegada do botijão acabou com um 
jejum de 46 anos da importação de genética 
indiana para o Brasil, que antes era permi-
tida somente por meio de animais vivos e 
que foi proibida para manter a seguridade 
sanitária no País. depois de passar por 
questões alfandegárias, exames laborato-
riais e quarentena o material genético será 
transferido para 400 matrizes, de proprie-
dade da Fazenda Mata Velha.

Importação vai trazer  para o 
rebanho nacional de zebuínos 
“refrescamento” de sangue

Anualmente são colocados no mercado 
160 milhões destas lâmpadas, sem leis es-
pecíficas para sua destinação pós uso.

Considerando que empresas e residên-
cias descartam fluorescentes como lixo co-
mum, dessa forma são lançados na natureza 

algo em torno 
de  três milhões 
e 200 mil litros 
de mercúrio 
por ano. 

Página 18.

Foto: Igen Consultores
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Sem sombra de dúvida prefiro a primeira 
expressão!

Num certo dia ao final de um leilão, 
estava eu entre algumas pessoas, onde se 
iniciou um assunto sobre as finalidades de 
uma exposição agropecuária, assunto que 
infelizmente ainda aborrecem tantos...

Pois bem, no calor da discussão eu afir-
mei que os shows artísticos não deveriam 
ser os principais focos de uma exposição, no 
mesmo instante, me interpelou um cidadão, 
“Qual exposição no Brasil vive sem shows?”, 
e eu meio em dúvida disse: nenhuma, e logo 
perguntei: Qual exposição agropecuária 
vive sem a pecuária?

Logicamente que não havia resposta 
para minha pergunta, mas para a pergun-
ta do cidadão existia sim, e a resposta só 
demorou alguns dias, enquanto muitos 
torciam o nariz, outros ficaram na espera 
do que iria acontecer, alguns até torceram 

shoW de exposição ou exposição de shoW?
em prol da pecuária? 

isso tudo mudará, mas é certo afirmar 
ainda que, infelizmente a gente ainda ouve 
muitos comentários sobre os leilões, princi-
palmente os de elite, tais como: isso é festa, é 
loucura, é irreal e por aí vai, mas o certo é que 
o melhoramento genético bem feito sempre 
terá lugar cativo em qualquer situação, seja 
em leilões de elite ou numa venda simples 
e direta na fazenda. A festa e o marketing 
que se fazem em cima de “Famílias”, dos 
animais de pista ou de animais avaliados, 
isso tudo mais cedo ou mais tarde, tem que 
se provar de uma forma ou outra.

o que me admira ainda é a maneira 
equivocada, a meu ver, de alguns técnicos 
insistirem em se pronunciar e tentar a todo 
custo arrancar mais um lance para os indi-
víduos a venda, via de regra isso não tem 
mais surtido o efeito esperado, o apelo pela 
família ou por outro motivo qualquer que 
não seja a qualidade diferenciada do mesmo, 
acaba que traindo os próprios assessores, 
que às vezes se vêem obrigados, por força da 
assessoria ao vendedor, tecer comentários 
no mínimo, inoportunos, que ridiculariza 
até mesmo o seu conhecimento ou o do 
comprador, o que é pior.

Eu penso que o mercado por si só irá se 
ajustar, como sempre o fez, mas se ajudar-
mos com uma pitadinha de ética e outra 
de bom senso, com certeza o zebu terá um 
futuro muito próspero.

o que vale realmente ressaltar é o suces-
so da Expoinel MS 2008, e isso me remete a 
uma frase conhecida por muitos, “Alcançar 
o sucesso é fácil, mantê-lo é o dif ícil”. Mas 
por outro lado, o que me anima e muito, 
é que se com poucas pessoas o sucesso foi 
alcançado, imaginem, se muitos decidirem 
que este sucesso perdurará ninguém no 
mundo conseguirá ofuscar o sucesso de uma 
Expoinel MS, por que nosso estado provou 
que realmente tem muita raça.

E a raça que aqui mencionamos, não 
é pura e simplesmente a de um padrão de 
regulamento, mas é sim, sem nenhum medo 
de errar, a raça do nosso povo, do nosso cria-
dor, que vive, trabalha, respira e sobrevive 
dessa fonte sagrada, que é o Zebu.

E é o que temos que mostrar ano a ano, 
com a força e a garra que só o homem do 
campo tem e nós nos uniremos, não tenham 
dúvidas disso, o Nelore é muito maior do que 
cada um de nós passar-se-á muitas gerações, 
mas ele ainda estará por aqui.

o que precisamos mostrar ao mundo 
daqui por diante é que: “Sem carne, sem 
leite e sem o couro é quase que impossível 
de se viver”.

Parabéns EXPoiNEL MS 2008!!!

Adriano Garcia - Médico Veterinário, 
Gerente ABCZ CG-MS, adrianoabcz@

hotmail.com 

contra, mas alguns poucos conseguiram 
quebrar paradigmas, esses poucos acaba-
ram por fazer acontecer, acontecer o que 
achávamos que não existia, uma exposição 
sem shows artísticos, pois bem, existe sim 
e levou o nome de “EXPoiNEL MS” e para 
arrematar, a mesma foi iNdooR.

É certo afirmar que ainda precisa de 
muitos acertos aqui ou acolá, ajustar isso ou 
aquilo, mas é certo também dizer: “Parabéns 
Nelore”, “Parabéns Nelore MS”, “Parabéns 
senhores organizadores”.

indiscutivelmente, a melhor EXPoiNEL 
de todos os tempos em todo o Brasil.

coragem, o arrojo e a determinação de 
poucos nos mostraram que se unirmos em 
prol de um interesse comum que é a pecuá-
ria, o criador, o produtor rural, profissionais 
do setor e autoridades governamentais, 
juntos nós não temos limites...

o que eu quero dizer é que o criador 
descobriu que nós não precisamos de um só 
local, não é o lugar que faz a grandiosidade 
que é a nossa pecuária, agora, um só local, 
depende sim da pecuária, e não falo aqui 
somente do Nelore, falo de todas as raças, 
de bovinos, caprinos, eqüinos, etc.

A realização da EXPoiNEL MS 2008, 
já é um marco em nossa história, isso me 
deixa eufórico, porque finalmente um fato 
realizado por poucos se mostrou tão gran-
dioso, imaginem se muitos aderirem a essa 
corrente e resolverem realmente trabalhar 

Adriano Garcia*

A alimentação é a base da vida e dela 
depende o estado de saúde do ser humano. 
Mas, com o ritmo de trabalho, temos menos 
tempo para uma alimentação saudável, 
o que nos obriga, muitas vezes, a pular 
refeições. desta forma, estamos comendo 
pior e sempre com pressa. 

Nos dias atuais, a preocupação com a 
estética está substituindo a atenção com a 
alimentação, produzindo hábitos alimenta-
res altamente danosos para o corpo. Não 
se tem o devido cuidado com o balance-
amento dos cardápios, consumindo-se 
quase sempre alimentos gordurosos e com 
conservantes químicos.

Vários cientistas vêm demonstrando que 
uma alimentação balanceada é composta 
pela ingestão de Grupos de Alimentos 
padronizados: os Carboidratos, caracteri-
zados pelas massas e açucares; os Lipídeos, 
pelas gorduras animal e vegetal; as Proteí-
nas, pelas carnes e leite; as Vitaminas e Sais 
minerais, pelas verduras, frutas e a água.

Fala-se muito em mudanças de hábitos 

alimentares para melhoria da saúde e da qua-
lidade de vida, mas uma tradição que merece 
permanecer é a combinação do arroz com 
feijão. Somos um dos poucos países que temos 
em nosso cardápio diário essa mistura perfeita, 
um verdadeiro casamento que vale a pena 
ser preservado, pois um enriquece o outro e, 
juntos, fornecem nutrientes essenciais.   

o feijão (Phaseolus vulgaris L.), ampla-
mente consumido no Brasil e em outros 
países, é uma importante fonte de proteína 
na dieta, além de fornecer carboidratos, 
fibras, vitaminas e minerais. A família a que 
ele pertence, das leguminosas (ervilha, grão 
de bico, lentilha e soja), é forte aliada de uma 
boa cozinha, uma vez que são os alimentos 
mais ricos em proteínas do reino vegetal. 

São versáteis, de fácil preparo e produzem 
uma variedade enorme de receitas, podendo 
ser servidos quentes, frios, em forma de sala-
da, patês, sopas, refogados e tira-gosto.

Vários estudos têm demonstrado que o 
consumo de diferentes variedades de feijão 
reduz os níveis de colesterol e de glicose 

sanguínea. Além disso, substâncias pre-
sentes nos feijões podem diminuir os riscos 
de câncer.  idealmente, o feijão deve ser ar-
mazenado em potes de vidro transparentes 
com tampas que facilitem sua visualização 
e conservação. Não devemos misturar grãos 
novos com antigos, pois os novos gastam 
menos tempo de cozimento. 

o arroz, por sua vez, é o alimento usado 
por mais da metade da população do mun-
do. É uma planta da família das gramíneas, 
com muitas variedades. Especialmente rico 
em carboidratos, é a terceira maior cultura 
cerealífera do mundo, ultrapassada apenas 
pelo milho e trigo. A combinação de arroz 
e feijão fornece todos os aminoácidos 
essenciais para os seres humanos. A velha 
cantilena Um, dois, Feijão com Arroz... é a 
marcha para um caminho da preservação 
da saúde e da prevenção de doenças. 

* As autoras são técnicas do Departa-
mento de Nutrição e Saúde da Universi-

dade Federal de Viçosa

* Regina Célia Rodrigues Miranda Milagres, Júnia Zacour Azevedo del Giúdice e Valéria Maria Vitarelli de Queiroz 

um, dois, feijão com arroz...
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do turismo rural?
Solera - Existem dois gargalos. o maior 

ainda está na comercialização porque do 
lado dos produtores, como a atividade é 
nova e a maioria vem de famílias de três, 
quatro gerações criando, este produtor sabe 
vender o gado em pé, mas não sabe trans-
formar um leite em bolacha, por exemplo. 
Automaticamente, ele não sabe os meios de 
vendas como, por exemplo, as empresas de 
viagens. As empresas de viagens também 
têm muita falta de conhecimento e pensam 
que turismo rural é só ir pro campo. Mas 
não é isto. o segundo gargalo é a vontade 
política. Principalmente o turismo rural que 
nós dizemos que trabalha com vc3 – von-
tade política ao cubo. Tem que ter vontade 
política federal, emendas parlamentares, 
governos de estado que não da atenção. 
Sabemos que 80% “da coisa” acontecem no 
município. Então tem que se ter uma visão 
administrativa moderna.. 

Agroin – MS sediou um grande 
evento, que é este encontro de turismo 
rural. A Abraturr ficou satisfeita com os 
resultados?

Solera – Ano passado foi feito um se-
minário de turismo rural aqui. Na época, o 
secretário responsável pela pasta de indús-

Presidente da 
Abraturr faz alerta 

para empresários 
do setor e seus 
representantes 

políticos

“falta vontade política para o turismo
rural crescer”, aponta carlos solera

tria, comércio e turismo era o Rodolfo Vaz  
de Carvalho, uma pessoa extremamente 
conhecedora e dinâmica. Tivemos um 
evento com casa lotada. A definição da 
vinda da 5ª Feira Nacional do Turismo Rural 
(Feiraturr/2008) para Mato Grosso do Sul 
foi baseada naquele evento. Tínhamos dois 
grandes concorrentes. optamos por Mato 
Grosso do Sul, inclusive, naquele momento 
da definição houve uma grande expectativa, 
mas, infelizmente, não aconteceu como 
imaginávamos.

Agroin – O que faltou para que o 
evento fosse um sucesso?

Solera - A parte organizacional foi boa, 
mas faltou a vinda do público. A mídia veio, 
mas senti falta das lideranças governamentais 
e do setor. Para se ter uma idéia, na Feiratur 
que realizamos em São Paulo, a Federação de 
agricultura de lá levou mais de 70 sindicatos 
e pequenos produtores. Aqui não vi nada 
disto. Não vi escolas, universitários.

Agroin – O Estado perde muito com 
isto, né?

Solera – Sim. Perde oportunidade em-
presarial. oportunidade de negócio, tanto 
para quem já trabalha com isto quanto para 
quem pretende iniciar no ramo. Não tive-
mos a presença do secretário de turismo de 
Campo Grande. E não basta só a presença 
na abertura do evento. Sabemos que todos 
têm uma agenda de compromissos. Não 
veio ninguém das secretarias de indústria e 
comércio também.

Agroin – Quando teremos outra opor-
tunidade como esta?

Solera - Nós temos 12 estados expon-
do aqui, embora não vieram vender nada, 
trouxeram seu material de divulgação, pois 
têm interesse em mostrar o que eles têm. 
Quanto à pergunta: sinceramente, não sei 
quando esta oportunidade volta.

Agroin – Mas não está faltando in-
centivo?

Solera – Acredito que falte fomento. Na 
verdade, o que pesa não é o dinheiro, mas 
a falta de vontade política. Está faltando o 
“vamos fazer, vamos acreditar”. As ações 
intermediárias é que fazem toda a diferença. 
o turismo rural deste estado ainda está cen-
trado em Bonito, mas existem outras opor-
tunidades como Corumbá, por exemplo. A 
assessoria de imprensa governamental não 
esteve presente na feira. Faltou, inclusive, 
hospitalidade para com os estandistas dos 
outros estados.

Não queremos apontar responsabilidade 
de A ou B. é uma conjuntura de políticas 
públicas.

Agroin – O Brasil já se deu conta que 
o turismo rural é uma oportunidade de 
investimento real?

Carlos Solera - Não somos mais um País 
do futuro e sim do momento. Entre todas as 
atividades que parecem ser pequenas, mas 
que geram muito emprego, está o turismo 
rural. Hoje somos responsáveis por mais de 
400 mil empregos. dentro do turismo rural 
pouco mais de 90% das pessoas envolvidas 
moram dentro da própria propriedade. 
Por si a atividade tem um enfoque social. 
As pessoas estão deixando de ir pra cidade 
e muitos estão retornando pro campo. o 
turismo rural, praticamente, está fazendo a 
contramão do êxodo rural. Por isso, os em-
presários rurais precisam ficar atentos para 
as oportunidades que ele pode oferecer.

Agroin – O turismo rural não tem 
muita divulgação por parte de quem o 
oferece nem do Governo. Por que?

Solera – No turismo rural, sua principal 
cara é a ruralidade. Mato Grosso do Sul é rural 
e tem uma Capital bonita e de dif ícil acesso 
para os locais de natureza. A divulgação dele 
é recente e ele só tem 20 anos. A expansão 
começou na região sul, depois foi para sudeste, 
nordeste e mais recente no Centro-oeste. 
o estado trabalhou muito tempo a visão de 
turismo sendo só Bonito. Hoje, a própria 
qualidade de vida do lugar já é um centro 
emissor de turistas que foi agregando uma 
série de outros locais. Para se ter uma idéia, 
o Guia Quatro rodas 2009 escolheu as cinco 
melhores pousadas da região do Pantanal. 
destas, quatro estão no MS, sendo três na 
região de Miranda e uma em Aquidauana.

Agroin - Não falta ainda investimento 
e divulgação para o turismo rural local?

Solera – Esta bolha de globalização não 
deixa de ser uma oportunidade para todos. 
A questão do dólar baixo estava levando 
muita gente para fora do País. Mas tem que 
se pensar no turismo doméstico. Quando 
se tem o turismo de praia e mar, que nos 
chamamos de turismo camarão, perde-se 
muito. As pessoas não querem mais ficar 
por 30 dias se queimando. Querem dividir 
seu tempo conhecendo o lugar. 

Agroin – Muitas propriedades utili-
zam o consórcio de atividades agregando 
o turismo rural. É o grande diferencial?

Solera – Sim tem muita fazenda que faz 
consórcio e isto é bem interessante. Tem muito 
consórcios e são interessantes porque normal-
mente centro de produções tecnificadas e com 
boa tecnologia.  Com isto, acaba entrando 
no turismo de conhecimento e tecnológico. 
É a hora de se fazer programação especifica 
pra isto. os profissionais ligados ao setor 
precisam pensar em atividades específicas 
para oferecer um diferencial ao turista. Tem 
criança que acha que o leite vem da caixinha. 
o consórcio de atividades oferece um grande 
leque de conhecimento. É isto que o empre-
sário rural tem que saber.

Agroin – Até agora falamos dos aspec-
tos positivos. Mas quais são os gargalos 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

0presidente da Associação 
Brasileira de Turismo 
Rural, Carlos Solera, esteve 
mês passado na Capital 
para participar de um 

evento nacional sobre o setor. Nesta 
exclusiva a Agroin, ele faz várias 
observações; uma delas é sobre a falta 
do apoio governamental
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15ª prova de ganho de peso elege seu campeão

A Nelore MS realizou no 28 
de novembro, no anfiteatro 
da Embrapa Gado de Corte, 
para prova  anual de ganho 
de peso. Aluízio Lessa Co-

elho que ficou na primeira colocação do 
ranking com o animal Kiliman SM Gene-
tron, concorreu com outros 21 criadores 
participantes. Em segundo lugar ficou o 
criador Ariosto Luiz Barbieri com o garrote 
Cahamoin TE e em terceiro lugar a Agro-
pecuária JB com django Agro JB. 

A prova avaliou durante 112 dias as-
pectos funcionais e produtivos de machos 
inteiros da raça nelore, com RGN (registro 
geral de nascimento) nascidos de 11 de 
agosto a nove de novembro de 2007. Além 
da Associação Sulmatogrossense dos Cria-
dores da Raça Nelore (ASCN), Embrapa e 
ABCZ também estiveram envolvidas na 
avaliação de 59 animais, uma média de três 
por criadores participantes.

A Prova conta com avanços na forma de 
avaliação e tem o ultra-som para submeter 

os animais participantes à Avaliação da Área 
de olho de Lombo (AoL), Acabamento de 
Carcaça, Ganho de Peso e Índice de Mar-
moreio e Maciez da Carne. de acordo com 
o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, 
Antônio Rosa do Nascimento foram utili-
zados critérios como fertilidade através do 
perímetro escrotal, biótipo, ganho de peso,  
peso final, carcaça, espessura de gordura 
(através do ultrassom) e crescimento das 
características positivas. Entre os valores 
observados os bezerros chegaram em média 
com peso na casa dos 311 kg e terminaram 
a Prova pesando em média, 442 kg e ganho 
médio diário de peso de 1264 gramas. Ao 
final foi possível dividir os participantes em 
categorias Elite, Superior, Regular e inferior, 
sendo que somadas as categorias Elite e Supe-
rior chegou-se ao número de 32 animais, mas 
da metade dos inscritos. Para Antonio Rosa 
“o momento é de transferência de tecnologia, 
pois muito se avançou e se provou de bom 
sobre a raça Nelore no Brasil”. 

A partir de 2009 a Prova de Ganho de 

Peso passa a contar com um novo coorde-
nador. É o pecuarista Luciano Stuart que 
ficará a frente dos trabalhos da 16ª edição 
do projeto desenvolvido pela Associação 
dos Criadores de Nelore. o anúncio foi 
feito pelo presidente da Nelore MS, Lineu 
Pasqualotto, durante a premiação da Prova 
na manhã desta sexta-feira, 28, no auditório 

Foto: WTA / Agroimagebank.com

Resultados demonstram todo potencial que a 
transferência de genética do gado Nelore tem 
ofertado aos pecuaristas

da Embrapa. 
outra novidade para o próximo ano 

é a final da Prova será programada para 
acontecer durante a Expoinel MS, com 
promoção de leilão dos animais participan-
tes. Uma parceria com a central de sêmen 
Nova Índia também deve incrementar a 
execução da prova.

 Kiliman SM Genetron, de propriedade de Aluízio Lessa, concorreu com outros 21 criadores participantes

vacinação contra aftosa termina no dia 20 na zav

A terceira e última etapa de va-
cinação contra a febre aftosa 
está acontecendo na Zona de 
Alta Vigilância, local onde foi 
montada uma força-tarefa 

para imunizar todo o gado até o dia 20 de 
dezembro. o diretor-presidente da Agência 
Estadual de defesa Animal e Vegetal, Ro-
berto Bacha, alerta aos produtores que eles 
têm 15 dias para fazer o registro.

 A Zona de Alta Vigilância – que desta 
vez tem Corumbá incluso –  é a única, até 

agora, não reconhecida pela União Européia 
como apta para exportação de carne para 
seus países. Por isso, a iagro intensificou 
ainda mais na campanha deste ano a questão 
da vacinação de olho na possibilidade de 
futuramente também conseguir este status 
para a região fronteiriça.

Segundo informações da iagro, a vacina-
ção no planalto (20 de outubro a 20 de novem-
bro), teve 17.925.354 doses comercializadas, 
para um rebanho estimado de 17.727.902 
cabeças. Foram comunicadas 15.765.448 

Bovinos oriundos da região panta-
neira e que sejam procedentes de 
Estabelecimentos Rurais Aprovados 

no Sisbov (Eras) passam, pela primeira vez 
na história da pecuária sul-mato-grossense, 
a ter o direito de exportação de carne in 
natura para países da União Européia. o 
anúncio veio no mesmo momento em que 
o Estado também foi habilitado, no dia 1º de 
dezembro. A medida foi publicada no jornal 
oficial do bloco, em 26 de novembro.

o rebanho estimado na região é de 

749.504 animais, segundo o banco de dados 
da Agência Estadual de defesa Animal e 
Vegetal (iagro), mas a grande maioria não 
possui certificação para exportação.

Antes da liberação para exportação 
de carne pantaneira in natura, o gado da 
região tinha que passar por quarentena 
em propriedade localizada no Planalto, 
para depois ser exportado, mas isto não 
acontecia havia três anos, devido aos focos 
de febre aftosa.

A decisão anunciada em outubro, pela 

união européia liBera pantanal para exportar carne Bovina pela 1ª vez

doses, ou seja, ainda faltam 2.159.906.
Na região do Pantanal, o rebanho 

estimado é de 749.504 animais e foram 
vendidas 741.282 doses. No total foram 
comercializadas 500.351 doses e apenas 
240.931 foram comunicadas na iagro. Estes 
produtores têm até o dia 20 deste mês para 
fazer a prestação de contas na Agência. 
Todos os dados  aqui apontados dizem 
respeito a um levantamento feito pela iagro 
até o dia 3 deste mês.

ALERTA – Roberto Bacha faz um alerta 

aos pecuaristas que comprarem vacina 
contra aftosa em outro estado para vacinar 
rebanho no MS. “Quem adquirir em outro 
estado precisa trazer as doses lacradas na 
caixa de isopor até uma agência da iagro em 
sua cidade para que os técnicos observem 
a procedência, estado de conservação e 
emitam uma liberação. Além disso, têm 
que trazer a nota fiscal”, explica.

Bacha ressalta que não adianta apresen-
tar só a nota fiscal ou só o produto, pois os 
técnicos não vão liberar a vacina.

diretoria-Geral para Saúde e Consumidores 
da União Européia (dG-Sanco), inclui as 
regiões norte e sul mato-grossenses, 287 
municípios mineiros, antes não habilitados 
pela UE, e o estado de Mato Grosso do Sul, 
com exceção da Zona de Alta Vigilância 
(ZAV), que compreende 15 km no território 
brasileiro ao longo de toda fronteira com 
o Paraguai, ou seja, uma somatória que 
envolve parte  ou o todo de 11 municípios 
fronteiriços com o Paraguai e um com a 
Bolívia.

Hoje, o Brasil tem 608 propriedades 
certificadas para exportação de carne 
bovina in natura e até o momento são 
quatro no MS: duas em Campo Grande, 
uma em Rochedo e uma em Terenos. Ao 
todo, são aproximadamente 2.800 animais 
que podem ser exportados.

o Superintendente Federal de Agri-
cultura no Estado, orlando Baez, explica 
que anteriormente a União Européia não 
comprava carne de 14 municípios que estão 
na região peri-pantaneira e Pantanal. 



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 5

Brasil faz caminho de volta à índia na
Busca de novas linhagens zeBuínas

A pecuária nacional acaba de 
receber uma notícia que já 
provoca grande expectativa 
para melhoramento genéti-
co. desembarcou em terras 

brasileiras, no dia 8 de dezembro, o primeiro 
botijão com embriões congelados indianos, 
isso acontece depois de 46 anos quando se 
deu a última importação de zebuínos para 
o Brasil. o feito é inédito e é esperado há 
pelo menos 11 anos, por meio de um projeto 
encabeçado por Jonas Barcelos, da Fazenda 
Mata Velha, de Uberaba/Minas Gerais, que 
teve participação de profissionais de Mato 
Grosso do Sul.

o primeiro botijão está passando pelas 
questões alfandegárias de praxe em Guaru-
lhos (SP), depois segue para um laboratório 
de segurança do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), onde 
serão feitos alguns exames para checar 
a confiabilidade do material. o passo 
seguinte é um quarentenário para serem 
descongelados e na seqüência transferidos 
para as receptoras. As matrizes também 
passam por uma quarentena e permane-
cem no local até o sexto mês de prenhes, 
onde passar por uma minuciosa bateria 
de exames para depois serem liberadas 
para o criador. No primeiro momento, a 
Mata Velha vai transferir mais ou menos 
400 embriões. 

Ambicioso, o projeto pretende impor-
tar dez mil embriões, porém ainda não é 
possível saber se irá concretizar, uma vez 
que a vulnerabilidade sanitária da Índia 
pode travar o processo e a vigência do 
acordo entre os dois países acabar. Um 
segundo botijão está previsto para chegar 
em janeiro de 2009, com aproximadamente 
400 embriões.

Segundo o médico veterinário, Carlos 
Alberto Zanenga, em dois anos o mercado 
de gado elite já terá touros nascidos dos em-
briões importados. Ele ressalta que o grande 
objetivo da Mata Velha não é comercializar 
embriões congelados e, sim, animais e abrir 
o mercado sêmen. Entre seis e oito anos, o 
consumidor final vai poder experimentar a 
carne proveniente da inserção desta tecno-
logia no País, ou seja, um resultado bisneto 
da importação.

Brasil nunca foi autorizado a importar 
embriões, sêmen e desde 1962 foi proibida 
a importação de animais vivos, para evitar a 
inserção de doenças exóticas no País. Com 
a entrada do material genético indiano, a 
pecuária em, no máximo, dois anos já vai ter 

seus primeiros exemplares das raças Nelore, 
Gir e Guzerá, sem o risco da consangüini-
dade com os animais brasileiros.

o trabalho para conseguir a licença 
começou em 1997 quando por meio de 
conhecimento genético soube-se que o 

embrião não transmite doenças.  Com isto 
abriu-se a possibilidade de importação. 
Porém, somente em 13 de fevereiro de 2006 
o então ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), Roberto Rodri-
gues, assinou uma instrução normativa libe-
rando “a importação e a transferência para 
fêmeas receptoras no território nacional 
de embriões de bovinos coletados in vivo, 
originários e procedentes da república da 
Índia. Em junho do mesmo ano foi proce-
dida a primeira coleta e congelamento dos 
embriões, os quais já estão no Brasil. 

Uma equipe formada pelos médicos 
veterinários Carlos Alberto Zanenga, Ro-
gério Martins de Souza, Rafael Shroeder e 
Leonardo Gomes Rodrigues; foi contratada 
para ir até a Índia fazer o acompanhamento 
dos animais adquiridos pela Mata Velha, 
que ficam em uma central denominada 
Sagwadi, de propriedade do indiano Pradipp 
Sigh Raol. Além disso, outros profissionais 
foram envolvidos no projeto como, por 
exemplo, o pecuarista Celso Marconi, que 
tem propriedade rural no Mato Grosso do 
Sul, e ficou responsável pela compra dos 
animais indianos, de onde foram gerados 
os embriões.

Em junho de 2007 o governo brasileiro 
liberou ,de fato, a importação e fez um 
acordo sanitário com a Índia, para licen-
ça, coleta e congelamento. de lá para cá 
também houve um trabalho indiano de 
conscientização sobre a necessidade de 
maior controle sobre as doenças. Somente 
há 15 dias o Brasil conseguiu a liberação do 
governo indiano para trazer os embriões. 
Além de Jonas Barcelos, outros dez produ-
tores estão no projeto e possuem animais 
na Índia para que também possam coletar 
e congelar embriões.

Em junho de 2007 o governo 
brasileiro liberou, de fato, a 
importação e fez um acordo 
sanitário com a Índia. 

Botijão com os embriões está no Brasil desde o dia 8 de dezembro

Celso Marconi, Rogério Souza, Carlos Zanenga e Leonardo Rodrigues

OUTROS MATERIAIS – Questionado sobre uma futura 
importação de sêmen de touros indianos, o médico veterinário 
Carlos Zanenga ressalta que isto vai demorar muito tempo, por 
conta das questões sanitárias. Na Índia, por exemplo, existe um 
tipo de febre amarela que é imune à vacina brasileira. Além disso, 
o fato do bovino ser um animal sagrado para os indianos e é criado 
apenas para produção de leite, a pecuária não é vista como uma 
atividade rentável. Portanto, não investem neste segmento.

Para se ter uma idéia da falta de investimento, a Mata Velha 
teve de levar até troncos para fazer os currais na Índia. “Todo 
este projeto ofertou também um intercâmbio, pois nós trouxe-
mos embriões e na contrapartida aquele país passou a conhecer 
nossa tecnologia de ponta, por meio de laboratórios e técnicas 

que levamos”, diz Carlos Zanenga.
Para a pecuária brasileira, a vinda dos embriões vai, aos poucos, 

acabando com a endogamia de famílias, ou seja, com o passar 
dos anos famílias zebuínas foram se cruzando geneticamente. “Se 
fizermos uma aferição, hoje estamos perdendo 1% de fertilidade 
a cada dez anos e mais 1% de produtividade em mesmo período. 
Pode parecer pouco, mas não é”, finaliza Carlos Zanega.

JOP – José Carlos Prata Cunha (Araçatuba), orestes Prata 
Tibério Júnior (propriedade em Três Lagoas/MS), Pedro Novis 
(Araçatuba) e outros três pecuaristas de Araçatuba devem ser 
os próximos a conseguir liberação de importação de embriões 
para o Brasil. Na índia, Marcos Moura faz o mesmo trabalho de 
Celso Marconi para a Mata Velha: escolher os animais.

Fotos: Divulgação
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Em janeiro do próximo ano 
começam a valer novas regras 
para as leiloeiras e frigoríficos, 
isto porque a Agência Estadual 
de defesa Sanitária Vegetal e 

Animal (iagro) está fechando o cerco con-
tra as possibilidades de focos de doenças e 
também vai auxiliar o governo na luta contra 
a sonegação fiscal. As novas medidas dizem 
respeito, principalmente, sobre o sistema 
automático de crédito e débito na hora dos 
arremates e abates.

o diretor-presidente da iagro, Roberto 
Rachid Bacha, explica que atualmente a 
Guia de Trânsito Animal (GTA) no caso dos 
leilões é feita do vendedor para a leiloeira, 
que retorna para o vendedor e depois para o 

comprador. A partir de janeiro a transação 
será do vendedor para a leiloeira e, desta, 
direto para o comprador; tudo automatica-
mente quando o negócio for fechado. “No 
recinto do leilão mesmo as partes vão poder 
fazer todo o processo e de um modo muito 
rápido e simples”, diz Bacha.

Roberto Bacha destaca que as leiloeiras 
deixam de ser somente uma ponte entre 
vendedor e comprador e passam a ser uma 
entidade epidemiológica, pelo controle que 
terá com a iagro sobre o gado negociado. 
Para implantar todas estas mudanças, a ia-
gro está desenvolvendo um sistema único no 
Brasil, dentro do Saniagro, que, inclusive, o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) deve adotar futuramente como padrão no País inteiro.

Além do crédito/débito ser feito no local 
do arremate, as leiloeiras também terão que 
informar a iagro com antecedência seu cro-
nograma de leilões. Terá que prestar contas 
sobre todos os produtores participantes 
e, ou seja, só vai poder leiloar gado com 
anuência do órgão. “A partir do momento 
que a leiloeira nos informar o número de 
animais, vamos abrir janelas dentro de um 
sistema e estas devem ser preenchidas na 
totalidade com as informações. depois do 
certame, não pode sobrar nem faltar janela. 
Caso ocorra a entidade vai ter que prestar 
contas dizendo, por exemplo, se um animal 
morreu”, explica.

No caso dos frigoríficos, a regra é basica-

mente a mesma aplicada às leiloeiras. Como 
as empresas têm uma escala de abates, vão 
ter que informar a iagro toda a relação de 
quem vai abater gado a cada dia. Quando for 
feita a GTA para o frigorífico o número de 
carcaças tem que coincidir com o número 
de cabeças que entraram na unidade.

outras medidas - Ano que vem, pro-
vavelmente a partir do segundo semestre, 
a iagro vai acabar com a dAP (declaração 
Anual do Produtor). Vai ser usado um banco 
de dados único da Agência. dois bancos de 
dados anuais (iagro e Secretaria Estadual de 
Fazenda), serão um só, com isto a entidade 
terá em seu controle um banco automatiza-
do, que antes era feito manualmente.

Por meio do Saniagro foi implantado 
o sistema de débito e crédito automático, 
que exige a presença do produtor na efe-
tivação de um negócio dando anuência de 
que fez aquele negócio. o sistema permitia 
até o dia 26 de agosto deste ano que dois 
produtores podiam fazer um negócio e um 
deles pedia uma GTA em nome do outro. 
o comprador tinha que pegar a GTA e 
dar entrada na ficha dele na iagro porque 
o débito é automático, mas o crédito não. 
isto ficava na dependência da outra parte 
dar entrada para fazer a inserção dos dados 
na ficha sanitária.

“Agora quando os dois fizerem o 
negócio o comprador não precisa vir de-
pois dar entrada. Vamos fazer o crédito 
automaticamente. Só que ele vai vir – ou 
pessoalmente, procuração ou pelo cartão do 
produtor - antes dizer que está comprando 
estes animais, isto porque antes a emissão 
era feita sem o outro saber, bastava ter seu 
número de inscrição. isto comprava que 
não foi ajuste de papel ou ajuste de rota”, 
diz Roberto Bacha.

controle soBre leilões e aBates serão
mais rígidos a partir do próximo ano
Entre as medidas adotadas está o sistema débito/
crédito logo após os arremates, por meio de 
sistema eletrônico que estará interligado com a 
Iagro

Diretor-presidente da Iagro, Roberto Bacha

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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melhoramento genético faz do Brasil 
liderança mundial em carne Bovina

Em 40 anos de melhoramento 
genético, o Brasil conseguiu 
alcançar o topo da qualidade 
da carne tendo a raça nelore 
como a principal. desde que 

os primeiros animais foram importados 
da Índia, o País vem construindo o maior 
banco genético de animais elite e de grande 
potencial do mundo.

A liderança brasileira nas exportações de 
carne é um reflexo do trabalho do produtor 
rural que investe cada vez mais em genética 
e tecnologia de ponta. Segundo a bióloga 
e geneticista ieda Watanabe, da Vitrogen, 
empresa de tecnologia de reprodução ani-
mal, os avanços continuarão acontecendo 
mesmo diante do patamar em que se en-
contra o segmento. 

Um dos animais que faz história no 

Brasil como reprodutor, e que representa 
uma história de sete gerações dentro da 
raça, é Faracatu JB da Gurucaia. A partir 
do conhecimento do controle genético, a 
família Binote – do patriarca José Binote - 
tem conseguido resultados brilhantes para 
seus animais nas pistas.

A história de Faracatu JB da Gurucaia 
(Ranchi ipê ouro x Bicuy JB da Gurucaia) 
começou há 30 anos, quando José Binote 
fez as primeiras aquisições de renomados 
planteis de importantes criadores da época. 
Na década de 60 foi trazido da Índia o re-
produtor Golias, considerado o raçador 
mais pesado  entre todas as aquisições 
vindas para o Brasil. José Binote iniciou todo 
um trabalho de seleção em seu criatório 
utilizando  reprodutores como: Everest 
iii, Pakar oT, Gim de Garça, Enogu VR, 

Farjado, Bitelo da SS e o Ranchi ipê ouro, 
este que é pai do Faracatu, com todos esses 
genearcas citados anteriormente em sua 
ascendência (Faracatu possui quatro vezes 
o sangue do Golias).

Mário Binote explica que há cinco anos 
trouxe parte do rebanho de sua fazenda 
no Paraná para Rio Brilhante. Com seus 
conhecimentos como zootecnista iniciou 
técnicas de transferência de embriões, ofer-
tando ao mercado uma nova frente genética. 
“Para iniciarmos, como selecionadores da 
genética nelore, conversamos com pessoas 
e criadores que trouxeram gado da Índia. 
Por isso conhecemos todos os animais que 
selecionamos muito bem e também todos 
os reprodutores que sempre usamos. Cada 
exemplar é uma grande dedicação”, diz o 
criador que também é jurado da Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

SÊMEN – o touro Faracatu JB da Guru-
caia tem sêmen disponível na Alta Genetics, 
em Uberaba/MG. Ele é um resgate de toda 
genealogia de grandes touros que marcaram 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Faracatu da JB, que faz história na raça nelore, é 
considerado um dos melhores na atualidade

a pecuária brasileira. 
CONQUISTAS– Faracatu, com seus 35 

meses, conquistou os títulos de Campeão 
Touro Sênior Expozebu 2008, Grande 
Campeão Santo Antônio da Plantina 2008 e 
Grande Campeão Campo Mourão 2007.            

O criador Mário Binote
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Pesquisa divulgada pelo Ministério 
da Saúde revelou que 40% dos bra-
sileiros não escovam os dentes. o 

que significa dizer que, em todo o País, 68 
milhões de pessoas não têm o hábito de 
higiene dental. 

A pesquisa mostra ainda que 45% dos 
adolescentes com 18 anos já perderam pelo 
menos um dente pela falta de higiene. 

Pior ainda é a situação dos adultos, mais 
de 28% deles tiveram todos os dentes ex-
traídos em uma das arcadas e nos idosos, a 
média é a falta de 26 dentes. Esses dados são 
preocupantes, principalmente nas classes 
mais pobres.

Em MS, o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural - SENAR-AR/MS desenvolveu 
o Projeto “Pingo d’ Água”. 

A superintendente do Senar/MS, Maria 
Anita Medeiros, explica que o projeto tem 
como objetivo levar atendimento odonto-

lógico às comunidades rurais. 
“Esse atendimento é oferecido em um 

ônibus adaptado que conta com uma es-
trutura odontológica completa”.

o objetivo principal é contribuir para o 
alcance do bem-estar social de pessoas que 
vivem em comunidades no campo, pelo 
estabelecimento de parcerias, para executar 
os serviços assistenciais nas áreas médica 
e odontológica. 

o projeto foi desenvolvido em parceria 
com o dentista dr. Nelson Nunes Ferreira e 
com as Prefeituras Municipais do Estado. 

Para esse projeto ser elaborado, o dr. 
Nelson Nunes viu uma oportunidade na 
parceria com o SENAR/MS para ajudar as 
pessoas de baixa renda. 

“o desejo do dentista foi de encontro 
com o foco dos projetos do SENAR/MS, 
que é a melhoria de qualidade de vida da 
população do meio rural”, finaliza.

projeto pingo d’ água oferece 
atendimento dentário ao campo

produtores e artistas promovem leilão 
para ajudar hospital do câncer da capital

Foto: Divulgação

o primeiro Leilão Beneficente 
para o Hospital do Câncer 
Professor doutor Alfre-
do Abrão – Abrace essa 
Causa, acontece no dia 18 

de dezembro, às 19 horas, no Tatersal de 
Elite da Acrisul. o leilão tem como objetivo 
arrecadar verba para a construção de uma 
ala pediátrica, além dos equipamentos 
necessários para os atendimentos.

A causa foi apadrinhada pelo Grupo 
Tradição, que além da divulgação do leilão 
até a data prevista, também participará 
do arremate. o percussionista da banda, 
Arapiraca, declara que é com grande amor 
que o grupo abraçou a causa. “Essa pessoa 
precisam receber amor e carinho. Nós do 

grupo estamos nos empenhando ao máximo 
a essa campanha, esperando arrecadar o 
máximo para os que precisam”.

o grupo Leilo Fort – Leilões Rurais será 
o responsável pela captação dos animais e 
também pelo leilão. os proprietários da 
leiloeira Anderson Nantes e Antonio Car-
los Gomes Mareco afirmam esta causa é 
importante e todos os produtores precisam 
ajudar na doação de animais ou compare-
cendo no dia do leilão. “Teremos gado em 
geral e queremos a presença maciça dos 
sul-mato-grossenses contribuindo com a 
construção de uma nova ala do Hospital 
do Câncer”, afirmou Nantes.

no tratamento em oncologia em todo o 
Estado, o Hospital do Câncer recebe pessoas 

de outros estados, até de outros países. Atu-
almente possui uma demanda aproximada 
de 15 mil usuários por mês, sendo que 
95% dos atendimentos são realizados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

os hospitais que tratam dessa doença 
são independentes. “As pessoas precisam 

O grupo Tradição abraçou a causa e acredita que toda a sociedade sul-mato-gorssense irá ajudar o hospital

entender que cada estado ou região possui 
o seu centro de atendimento em oncologia. 
Ajudando hospitais de outras cidades, o 
de Campo Grande, não recebe nada, nem 
uma moeda de ajuda”, explica o voluntário 
Anderson, responsável pela organização do 
Leilão Abrace Essa Causa.

O valor arrecadado será destinado para a 
construção de uma ala pediátrica e compra de 
equipamentos para melhor atender a população 
sul-mato-grossense
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manejo inteligente garante 
perpetuação do jacaré

No fim dos anos 80, imaginava-se 
que a população de jacarés estava 
acabando, mas o trabalho dos pes-

quisadores da Embrapa Pantanal, mostrou 
que as populações eram saudáveis e densas 
em toda a região pantaneira. Hoje, fala-se 
na existência de uma super-população 
acompanhada de problemas ambientais 
como o desmatamento. 

o Pantanal é um ecossistema com cerca 
de 230 mil km² e é a região que tem a maior 
quantidade de jacarés do Brasil. Estima-se 
que são 35 milhões de jacarés, 40 para cada 
habitante da região! 

Na época das águas, os jacarés dominam 
a paisagem. Quase invisíveis no meio dos 
aguapés, eles ficam de tocaia durante horas 
à espera de uma ave, para variar o cardápio 
que comumente se constitui de peixes.

o Presidente da Sodepan (Sociedade 
de defesa do Pantanal), Thiago Arantes, 
afirma que hoje, existem estudos para 
se fazer o manejo correto dos jacarés no 
Pantanal. Um formato em desenvolvimento 
e que tem dado resultado é a retirado dos 
ovos encontrados em ninhos na natureza e 
recolhidos por criadores. Levados para os 
criatórios, eles são chocados e os filhotes 
são criados em cativeiro até atingirem uma 
idade determinada, que possibilite a rein-
tegração à natureza sem correr os mesmo 
riscos de um filhote recém-nascido.

Na época das águas 
os jacarés dominam a 
paisagem do Pantanal: 
estima-se 35 milhões de 
jacarés na região

Thiago explica que “do total de jacare-
zinhos que o criador devolver aos rios e 
lagos, ele poderá retirar uma porcentagem 
de jacarés adultos, já em ponto de corte 
- isso tudo acompanhado por técnicos e 
certificado por organizações respeitadas, 
além do poder público”, determina.

Criada em 1984, a Sodepan foi criada 
por fazendeiros da Nhecolândia. Na região 
existiam bandidos ambientais que invadiam 
as fazendas pantaneiras matando jacarés 
para comercializar o couro. “Eram perigosos 
e ameaçavam não só a fauna, como também 
as famílias que moravam lá”, afirma Thiago. 
Atualmente o presidente afirma que, junto 
com as autoridades competentes, esse tipo 
de crime está sendo coibido, preservando a 
região, bem como da perpetuação da cultura 
e dos costumes pantaneiros.

Sobre a caça, assunto polêmico entre 
fazendeiros, ambientalistas e pesquisado-
res, Thiago lembra que atualmente esse tipo 
de “esporte” é proibido no país e também 
coibido pelos próprios pantaneiros. “Há 200 
anos o Pantanal tem sido preservado pelo 
homem pantaneiro, que é notoriamente um 
grande protetor da natureza”, enfatiza. 

No caso de se mudar a legislação, toda 
a sociedade terá de ser ouvida e estudos 
técnicos terão que ser desenvolvidos por 
entidades idôneas e neutras e apresentados 
para toda a população para que uma atitude 
seja tomada. A conscientização da população 
será fundamental e deverá ser eficaz.

Em Mato Grosso do Sul, uma fazenda 
já vem trabalhando com projeto de repro-
dução em cativeiro. o abate é feito num 
período de 15 a 24 meses. 

A portaria 126/1990 do ibama deu o 
suporte legal a esse tipo de manejo, regu-
lamentando a implantação de criadouros 
comerciais da espécie Caiman yacare (jacaré 
do Pantanal), na Bacia do Rio Paraguai.

Foto: Divulgação
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correa da costa encerra 2008 otimista
A Corrêa da Costa Leilões co-

memora os bons resultados 
obtidos durante o ano de 
2008. o aumento da oferta 
de animais e o aumento do 

número de participantes no recinto de-
monstram a eficiência da empresa

de acordo com os diretores, o cresci-
mento contabilizado pela empresa refere 
principalmente a fatores como moderni-
zação tecnológica, reforma e ampliação 
do recinto e qualificação de pessoal, que 
também são somados ao balanço econô-
mico geral.

“Quando analisamos nosso crescimen-
to, observamos que a empresa assumiu uma 
posição mercadológica mais consistente. 
Crescer não significa apenas aumentar 
seus lucros, mas também aprimorar o 
atendimento, investir em novos sistemas 
de acesso ao produto, ampliar seu raio de 
atuação, estes são alguns exemplos”, afirma 
o diretor Aguiar Pereira.

Embora pouco tenha mudado desde 
que surgiu no Brasil, no final da década de 
50, os pregões rurais vivem a modernidade 
através dos meios de comunicação com as 
transmissões televisivas, anúncios em revis-

tas e jornais e principalmente o uso a rede 
mundial de computadores, a internet

Com estas ferramentas que dão maior 
visibilidade, os preços praticados passaram 
a ser balizados pelos negócios gerados nos 
certames, ou seja, tornaram-se reguladores 

da oferta e da procura.
Além de movimentar o negócio dos 

leilões, a Corrêa da Costa se transformou 
em um pólo dessas informações pelo fato 
de os valores alcançados em seus arrema-
tes serem condizentes com a realidade do 
mercado.

“Sempre priorizamos a transparência, 
tanto para quem compra quanto para quem 
vende! As regras são claras, o mercado é 
soberano, não ditamos os valores. É um 
mercado real!”, diz Aguiar ao ser perguntado 
se a empresa interfere no negócio.

Em 2008 a empresa também ampliou 
seu raio de atuação, abriu nova praça para 
a realização mensal de leilões de gado de 
corte e ainda ratificou como leiloeira oficial 
em exposições estaduais nos municípios 
de Maracajú e Ponta Porã. Na cidade de 
Jardim realiza em parceria com o Sindica-
to Rural um leilão por mês e os leilões da 
Expojardim.

No mês de novembro deste ano sua 
agenda já havia ultrapassado o número 
previsto de eventos para 2009, razão que 
leva aos empresários a acreditarem que 
os negócios serão favoráveis também ano 
que vem.

Leilões realizados pela Correa da Costa são 
sinônimos de sucesso

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

anuncie 
aqui

67 3026 5636

quer aparecer 
no estado 
inteiro?
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América do Sul.
A empresa , 

que tem sua sede 
no Paraguai, pertence 
a uma importante per-
sonalidade da história 
do desenvolvimento do 
País vizinho, o engenheiro 
Juan Carlos Wasmosy, que foi 
presidente da nação de 1993 
a 1998. 

Além de ser o primeiro pre-
sidente eleito pelo voto popular, 
durante seu governo uma das maiores 
obras do mundo, a Hidrelétrica de itaipu, 
foi concluída em consórcio com o Brasil, 
gerando além de 
energia para os 
dois países, uma 
mudança sócio-
econômica de 
grandes proporções para os dois lados.

Com Juan Carlos nasceu o Grupo 
Wasmosy, que investe em vários setores 
econômicos, inclusive no pecuário. o grupo  
mantém operações comerciais no setor 
também no Brasil e na Bolívia.

Este ano, durante a Expoinel MS 2008, 
realizada mês passado em Campo Grande, 
uma honraria lhe foi concedida pela ABCZ 
- Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebuínos - pela difusão da raça nelore 
mocho na América do Sul.

A experiência adquirida como adminis-
trador de seu País, fez com que em seus ne-
gócios particulares Juan Carlos se cercasse 
igualmente de bons profissionais. “A Goya 
é uma grande família, onde a integridade é 
nosso bem maior”, diz Juan Carlos.

Aqui no Brasil, a empresa escolheu Bela 
Vista para estabelecer seu berço genético da 
raça há 15 anos. desde 1995 a Goya entrou 
para as pistas (Expozebu, Expoinel e expo-
sições estaduais) e nunca mais saiu. 

doriana da Goya, em 1997, foi eleita a 
Grande Campeã Nacional. desse período 
vieram as grandes conquistas que fizeram 
da Goya referência no nelore mocho e uma 
das mais premiadas de todos os tempos. 

Na galeria de troféus estão escritos 
outros nomes como Magia da Goya; Ga-
rimpo da Goya por duas vezes campeão 
nacional; Bilaro da Goya; Máquina da Goya 
tri nacional; Mara TE da Goya; Boneco da 
Goya e a grande Fábula da Goya que entrou 

goya agropecuária mantém 
hegemonia no nelore mocho

A grande Fábula da Goya que entrou para o Guiness 
Book Brasil 

Foto: Arquivo Pessoal

para o Guiness Book Brasil por ser a única 
matriz a unificar títulos como Grande 
Campeã na Expozebu, Expoinel Nacional, 
Expogrande e Expoinel MS e por três vezes 
consecutivas. 

Este ano não foi diferente, as premiações 
continuaram acontecendo de modo a  reco-
nhecer ainda mais o trabalho desenvolvido 
para o melhoramento da raça. 

O ano de 2008 foi de conquistas para o 
Grupo Wasmosy, que manteve a liderança 
no ranking estadual da raça

ExPogrAnDE  2008
Melhor Criador da raça e Melhor Expositor

grande Campeã 
Campeã Vaca Adulta 

Campeã Fêmea Jovem 
reservada Campeã Fêmea Jovem 
reservada Campeã novilha Menor

Campeã Bezerra
reservada Campeã Bezerra 

grande Campeão 
reservado grande Campeão

Campeão Junior Menor
reservado Campeão Junior Menor

ExPoInEL MS 2008
Melhor Criador

Melhor Expositor
Melhor Matriz

Melhor Fêmea Adulta
Melhor Fêmea Jovem
Melhor Macho Jovem

Nascida da genética dos principais 
criatórios do nelore mocho, a Goya Agrope-

cuária tornou-se uma das mais conhecidas 
empresas de seleção da raça no Brasil e na 
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de janeiro a agosto de 2008, já 
foram desembolsados pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) R$ 43 milhões para 

o setor florestal e a estimativa, até o fim do 
ano, é alcançar R$ 100 milhões. 

Em 2007, o setor recebeu R$ 573 milhões 
do crédito rural, sendo R$ 52 milhões do 
Ministério da Agricultura - MAPA, por 
meio do Programa de Plantio Comercial e 
Recuperação de Florestas (Propflora). 

Em Mato Grosso do Sul, a cultura de 
florestas plantadas avança como alternativa 
econômica para o Estado e tem desenvolvi-
mento acelerado nos municípios da região 
leste, como Ribas do Rio Pardo, Água Clara 
e Três Lagoas, essa última com atenção es-
pecial para produção de papel e celulose.

Mais ainda, o Mapa está elaborando 
proposta de financiamento privado ao setor 
e a criação de título emitido em favor de 
qualquer credor. 

Por conta do ciclo da silvicultura, que 

pode variar de cinco a 35 anos, o setor flores-
tal necessita de tratamento diferenciado. 

“o ideal seria um título que atendesse às 
peculiaridades como, por exemplo, longo 
prazo para pagamento e liberação parce-
lada de crédito, fatores que facilitariam o 
cronograma de desembolso do produtor 
rural”, avalia João Antônio Fagundes Sa-
lomão, coordenador-geral para Pecuária 

e Culturas Permanentes, da Secretaria de 
Política Agrícola (SPA/Mapa). 

Se os investimentos aumentam por um 
lado, na mesma esteira também tem acrés-
cimo a procura por seguro rural. 

Em 2007, o número de adesões ao pro-
grama de seguro rural chegou a 15; neste 
ano, já são mais de 100 cadastros. do total 
deste ano, 70 são da região sudeste e em 

2008, os limites e percentuais de subvenção 
para o setor florestal serão de R$ 32 mil. 

dados da Associação Brasileira de 
Produtores de Florestas Plantadas (Abraf ) 
apontam que o Brasil possui 5,5 milhões de 
hectares de florestas plantadas e gerou 4,3 
milhões de áreas de preservação. 

Em 2007, o setor exportou US$ 6 bilhões 
e 4,5 milhões de empregos. A cultura de 
florestas contribui com produtos como 
madeira, celulose, carvão, substâncias 
medicinais, óleos, essências, mel, frutos 
e flores. No que se refere aos benef ícios 
ecológicos, estão: proteção do solo, rios e 
nascentes; preservação da vida silvestre e 
manutenção da qualidade de vida.  

RANKING - MS está em sétimo lugar 
com, aproximadamente 228.384 mil hecta-
res de florestas plantadas, sendo 20.697 de 
pinus e 207.687 de eucalipto (dados da As-
sociação Brasileira de Florestas Plantadas). 
Em primeiro lugar está Minas Gerais com 1 
milhão e 200 mil ha e em segundo lugar está 
São Paulo com 956. 521 mil hecatare. 

Segundo a gestora do Projeto de Silvi-
cultura do Sebrae/MS, Patrícia Gasparetto 
de Medeiros, o MS já teve 500.000 hectares 
de florestas plantadas devido à incentivos 
fiscais, porém perdeu espaço para a pecuá-
ria. “Hoje estamos tentando retornar essas 
áreas, pois a conscientização e a necessidade 
de florestas fazem com que as indústrias se 
aproximem de MS”, acredita. 

setor florestal deve receBer r$ 100 
milhões do mapa até o final deste ano
O setor florestal 
necessita de tratamento 
diferenciado, por conta 
de seu ciclo

Setor florestal cresce aceleradamente em Mato Grosso do Sul, principalmente na região Oeste do Estado
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reserva legal traz incômodo aos produtores rurais
Reserva Legal é a área localizada 

no interior de uma propriedade 
ou posse rural, excetuada a de 

preservação permanente, necessária ao 
uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiver-
sidade e ao abrigo e proteção de fauna e 
flora nativas; Essa é a definição da própria 
lei, bem simples e prática. 

Segundo a técnica da Federação de 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul (Famasul), Janaina Bonomini 
Pickler o percentual do Estado em sua 
totalidade de reserva legal é de 20% de 
cada propriedade rural. Porém Janaina 
ressalta que esses 20% são definidos pela 

Lei “não que isso seja cumprido”, afirma. 
A técnica explica que antes essas 

questões de regeneração, recomposição e 
compensação de reserva legal eram regidas 
pelo decreto Estadual 11.700/2004, em 
2008 com uma proposta de reformulação de 
todo o Sistema que já vinha sendo aplicado 
o Estado, através do decreto 12.528/2008 
instituiu, o Sistema de Reserva Legal (SiS-
REL) no Mato Grosso do Sul. “Este sistema 
será mantido por um banco de dados e 
informações que será operacionalizado pelo 
iMASUL – instituto de Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul”, determina.

Uma das inovações trazidas pelo decreto 
(SiSREL) é uma interpretação diferente do 
Código Florestal do que é pequena pro-

priedade, afirmando que no Pantanal essas 
áreas são, de até 150 hectares e nas demais 
regiões do Estado de Mato Grosso do Sul 
são áreas de 30 hectares.

o SiSREL também prevê algumas 
especificações como a recomposição de 
reserva legal mediante o plantio e cultivo 
temporário de mudas e espécies exóticas 
como pioneiras, em sistema intercalar com 
mudas características da região, devendo, 
o produtor rural, apresentar o seu projeto 
ao iMASUL.

o novo sistema ainda vislumbra, de 
maneira peculiar, a desoneração de reserva 
legal, que nada mais é que a compra e do-
ação de terras para o Estado em unidades 
de conservação que ainda não tenham sua 

parte fundiária regularizada.
Janaina declara que o SiSREL tem 

trazido grande incômodo aos produtores 
rurais, “pois cria um monte de normas, 
com prazos praticamente impossíveis de 
serem compridos, como fazer um projeto 
e georreferenciar uma área de Reserva 
Legal em 60 dias”, afirma a técnica. 

 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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H oje com tanta variedade de 
produtos nos supermerca-
dos e a falta de tempo dos 
consumidores,  a leitura  dos 
rótulos e os detalhes das 

embalagens passam desapercebidos. 
os alimentos elaborados a partir de 

matéria prima animal ou vegetal podem 
sofrer fermentação ou apodrecimento. 
Segundo o médico veterinário e técnico 
em segurança alimentar, Rafael Barros de 
oliveira, a prevenção da contaminação ou 
deterioração dos alimentos só é possível 
se eles forem controlados durante a pro-
dução até sua comercialização, incluindo 
transporte e consumo. 

“As condições adequadas de higiene 
garantem que não entrarão em contato 
com elementos que podem ter micróbios 
causadores de doenças, como fezes, poeira, 
insetos, roedores, entre outros”, garante.

Porém quando o alimento já sofreu 

contaminação é possível sua verificação 
porque há alteração de cheiro, cor, sabor, 
consistência ou presença de elementos es-
tranhos. “É importante que o consumidor 
esteja informado sobre os riscos e situações 
que podem contaminar os alimentos, bem 
como perceber se esses estão estragados, 
seja na hora da compra ou quando for 
consumi-los”, determina Rafael.

o veterinário explica que estas informa-
ções são fundamentais para a proteção da 
saúde das pessoas, já que, ao perceberem 
que estão sendo lesadas durante a compra 
ou a ingestão de produtos inadequados ou 
de risco, poderão encaminhar denúncias 
aos órgãos competentes para que sejam 
tomadas as medidas de controle. Para 
qualquer dúvida ou reclamação Rafael 
esclarece que o estabelecimento deve ter 
um médico veterinário e ele poderá sanar 
as questões. 

Para uma alimentação saudável são ne-
cessários alguns tipos de cuidados na hora 
da compra dos alimentos. Todo e qualquer 
estabelecimento que venda alimentos, crus 
ou prontos, devem ser limpos (pisos, pare-
des e móveis) e sem a presença de insetos e 
roedores. “os funcionários que manipulam 
os alimentos precisam estar uniformizados, 
com calçados fechados, cabelo coberto, 
mãos limpas e sem enfeites, unhas aparadas, 
limpas e sem pinturas e não devem manipu-

lar dinheiro e alimentos ao mesmo tempo”, 
pontua. Ele lembra também que a presença 
de animais é proibida nas dependências 
internas do estabelecimento.

No momento da compra é indispensável 

que o consumidor verifique a rotulagem 
para saber a integridade do alimento 
como condições ideais de armazenamento, 
composição e data de fabricação. “A data 
de validade é um item importante para as 
donas de casa verificarem para não ter pro-
blemas de consumo, assim como o tempo 
de duração do produto na geladeira após 
sua abertura”, lembra.

A embalagem também contém infor-
mações importantes sobre a qualidade do 
alimento ali conservado. “Nunca compre 
latas estufadas, amassadas ou enferrujadas 
– esses danos podem indicar alimentos 
contaminados”. Nas conservas (em vidros), 
se o líquido estiver turvo ou com espuma, 
indica presença de fungos ou bactérias. 
Rejeite também aquelas com tampas en-
ferrujadas ou estufadas.

 “Em linhas gerais, a dona de casa deve 
tomar cuidado quando vai às compras. 
Escolher um mercado idôneo é o primeiro 
passo”, diz.

Rafael lembra que os produtos que 
necessitam refrigeração não podem estar 
fora do balcão frigorífico ou acima da ‘linha 
de segurança’ por superlotação de merca-
dorias. “Essas linhas podem ser facilmente 
vistas nas laterais internas do balcão”. 

os produtos industrializados de origem 
animal devem ser registrados e ter o carimbo 
ou registro do serviço de inspeção.  

dona de casa precisa saBer escolher
Bem os alimentos na hora da compra
Ter cuidado ao escolher 
o lugar para a compra 
dos alimentos faz parte 
da segurança alimentar

Foto: Divulgação

fiscal alerta consumidor quanto água em carne de frango
As festas de final de ano estão se 

aproximando e no cardápio, prin-
cipalmente natalino, os pratos a 

base de aves são muito comuns. o que 
os consumidores precisam ficar atentos 
é quanto ao cumprimento de algumas 
normas que garantem a qualidade destas 
carnes, além de fraudes que podem afetar 
o orçamento.

A fiscal federal agropecuária do Serviço 
de inspeção de Carnes e ovos da Superin-
tendência Federal de Agricultura de Mato 
Grosso do Sul (SFA), Vivian Palmeira Bor-
ges, faz um alerta sobre a fraude da água 
nas aves congeladas e aves temperadas. 
Segundo ela, os consumidores têm que 
observar se estas carnes (frangos inteiros, 
cortes, perus) estão com acumulado de 
gelo além do normal, pois isto caracteriza 
adulteração de produto.

No caso de frangos inteiros congelados 
in natura, a adição de água no produto não 

pode ultrapassar 6% o peso da carcaça. Caso 
o consumidor queira fazer o teste, Vivian 
Palmeira explica que o descongelamento 
deve ser feito dentro da geladeira e sem 
abrir a embalagem.

o frango temperado tem uma tolerância 
maior quanto à quantidade de água, onde 
é permitido até 20% de salmoura injetada, 
em relação ao peso da carcaça. ou seja, a 
cada quilo de frango nestas condições o 
consumidor leva até 200 gramas de água 
temperada. Já os perus podem ter embutido 
até 25% do peso da carcaça.

A fiscal federal revela que pelo menos 
uma vez ao mês é feita uma coleta de 
produtos em estabelecimentos comerciais 
para análises. Quem determina a marca 
e o produto a ser pesquisado é o Mapa. 
“Em Mato Grosso do Sul não temos mais 
tantos flagrantes de adulteração, mas os 
consumidores precisam nos ajudar também 
fazendo denúncias. Com isto vamos garan-

tir também que ele pague realmente o que 
é justo”, explica Vivian Palmeira.

Se o consumidor suspeitar que há exces-
so de água, o cliente deve guardar o produto 
e acionar a SFA, a ouvidoria do Ministério 
ou ainda acionar o Procon (Veja como fazer 
contato no rodapé desta matéria).

Confirmada a suspeita, inicialmente 
a aplicabilidade da lei recai sobre o aba-
tedouro podendo também transformar o 
estabelecimento comercial em co-partífice. 
As penalidades vão desde apreensão, recall 
de produto, cassação de alvará até multa que 
chega a quase R$ 3 milhões, entre outras 
penalidades.

MIÚDOS– outro alerta da fiscal federal 
é quanto aos miúdos que acompanham os 
frangos inteiros, inclusive a embalagem 
deve especificar se acompanham e quais 
são. A tolerância é zero nestes casos: a 
embalagem deve trazer exatamente a 
quantidade correta de miúdos. “Não existe 

frango sadio com um ou três pés, então tem 
que ter dois e nada de f ígados pela metade, 
moelas com cutículas e muito menos gelo 
dentro do pacotinho”, alerta Vivian. outra 
irregularidade é a presença de cutícula na 
moela, bubo (canhão de penas) e pedaços 
de pele soltos dentro da carcaça.

Vivian Palmeira explica que o trabalho 
de seu setor vai desde a genética das poe-
deiras, vacinas, local de postura dos ovos até 
as aves chegarem embaladas nas gôndolas 
dos estabelecimentos comerciais. “Temos 
todo um processo criterioso para garantir 
a sanidade desta carne e também que o 
consumidor não seja lesado, explica.

DENÚNCIAS PODEM SER fEITAS:
ouvidoria do Mapa: 

www.agricultura.gov.br 
Superintendência Federal de 

Agricultura – 3316-7186.
Procon – 3316-9800.

Alimentos devem estar nas gôndolas dos mercados 
dentro da validade e refrigerados quando necessário
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Produtores precisam conhecer o uso correto 
da leguminosa para não ter prejuízos e evitar 
conceitos errados sobre ela. Pesquisadores alertam  
que o consumo excessivo pode causar morte

estilosantes campo grande: herói ou vilão?

Rica em proteína e nutrientes 
com a capacidade de transfor-
mar o nitrogênio da atmosfera 
num fertilizante natural para 
o solo, o Estilosantes Campo 

Grande é uma leguminosa, parente da soja e 
do feijão, que tem fácil adaptação em solos 
arenosos e de baixa fertilidade.

Resumidamente estes são os principais 
benef ícios da forrageira que recebeu o nome 
pelo fato de ter sido desenvolvida na sede da 
Embrapa Gado de Corte que fica em Campo 
Grande, capital do Estado. Curiosamente 
o Estilosantes Campo Grande é composto 
por duas variedades da planta, a Capitata 
e a Macrocefala.

desde 2000 a Embrapa Gado de Corte 
vem desenvolvendo pesquisas sobre as van-
tagens dessa planta. Recente descobriu-se 
que além dos ganhos, ela pode trazer alguns 
prejuízos se for utilizada sem critérios zoo-
técnicos e nutricionais adequados.

o engenheiro agrônomo e pesquisador 
Celso dornelas, um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento dessa variedade, conta que 
muitos exageros aconteceram por falta de 
informações precisas sobre seu uso. “Como 
em qualquer tecnologia, o uso deve ser 
adequado. Em caso contrário os resultados 
podem não ser favoráveis e foi isso que 
aconteceu com o Estilosantes”, ressalta. 

 A ingestão em excesso da leguminosa 
predispõe o animal à formação de fitobe-
zoares - uma massa compacta de fibra que 
se instala no rúmen do animal causando 

sérios problemas de saúde podendo até 
levar o animal à morte. isso acontece por 
que a planta possui folhas e caule de dif ícil 
digestão pelo animal e um alto poder de 
concreção.

Recente, produtores foram surpreendi-
dos com a mortandade de animais por esses 
problemas digestivos onde a leguminosa foi 
responsabilizada.

RECOMENDAçõES - Entre as 
recomendações do pesquisador para se 
evitar prejuízos, destaca-se a utilização da 
leguminosa somente em consórcio com 
gramíneas. Nesse consórcio, a  proporção 
da leguminosa  não deve ultrapassar 40% 
na pastagem. “o uso do Estilosantes Campo 
Grande puro não é recomendado, ele pode 
causar problemas aos animais, o ideal é que 
seja consorciado”, afirma dornelas.

É necessário que haja balanceamento 
nutricional, porque também o excesso de 
proteína ou nutrientes como fósforo, cálcio, 
nitrogênio, causam desequilíbrio que podem 
até mesmo levar à morte como aconteceu 
pelo alto consumo do Estilosantes. “Embora 
tenha sido um pequeno percentual, de 3% a 
5%,nos casos que resultaram em óbito houve 
oferta de mais de 80% e por um longo período, 
o que não é recomendado!”. 

outro ponto importante destacado pelo 
pesquisador é o fato de que em muitas pro-
priedades, onde ocorreram às mortes, além 
da sobra no consumo da le-
guminosa, foi utilizado o 
sal proteinado no ar-

raçoamento. dessa forma o grande volume 
de proteína consumido pode ter contribuído 
para o distúrbio gastrointestinal.

Ainda segundo dornelas, é fundamental 
que a idade também seja respeitada quando 
o assunto é alimentação. “Cada animal tem 
uma fisiologia, isso deve ser observado 
quando se usa concentrado. É necessária a 
orientação de um profissional”, diz. 

o tratamento clínico não costuma 
oferecer resultados satisfatórios, 

entretanto a remoção cirúrgicas 

das concreções pode ser indicada.
os especialistas da Embrapa recomen-

dam que em consórcio com gramíneas 
(normalmente uma brachiaria), o produtor 
deve observar sempre a área, e quando 
perceber um desequilíbrio no consórcio, 
principalmente com predominância da 
leguminosa, a primeira atitude é retirar os 
animais e, em seguida, solicitar apóio de um 
técnico e de um diagnóstico da área a fim 
de proceder as correções necessárias

informações: www. cnpgc.embrapa.br

A massa compacta, ou fitobenzoares, pode causar obstrução gastrointes-
tinal e o animal apresentar as seguintes reações: nervosismo, inquietação, 
irritação na mucosa, desidratação, anorexia e fezes escassas ou presença de 
muco na ampola retal. Em alguns casos, o consumo excessivo e constante da 
leguminosa pode levar animais a morte, como aconteceu recente em várias 
partes do Brasil.

Concreção retirada do rúmen de animal que se alimentou em excesso da forrageira

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Mais que qualidade, amizade com o produtor.
Avenida Coronel Antonino, 4332, Mata do Jacinto, fone: 67 3355 0033
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cachorro vinagre é visto no estado
Na lista dos animais em extinção o cachorro 
vinagre é protegido em cativeiros no Brasil. Em 
Mato Grosso do Sul esses animais foram vistos na 
mata nativa de Miranda  

No Brasil exitem apenas 33 animais em cativeiro. No mundo são 130 cachorros-vinagre

Foto: Divulgação

o cachorro-vinagre ou ca-
chorro-do-mato (Speothos 
venaticus) é um canídeo 
nativo da América do Sul, 
que habita as florestas e 

pantanais entre o Panamá e o norte da 
Argentina, passando pelo Brasil meridional 
(Amazônia, Centro oeste e Sul do país).

São animais semi-aquáticos que con-
seguem nadar e mergulhar com grande 
facilidade. A União internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (iUCN) lista a espécie como vul-
nerável, devido ao isolamento e esparsa 
densidade das suas populações e à destrui-
ção do seu habitat.

Segundo a bióloga e coordenadora do 
Plano de Manejo do Cachorro Vinagre e 
membro do Comitê de Canídeos Brasileiros 
e Sociedade de Zoológicos do Brasil, Cleyde 
Angélica Chieregatto, a espécie foi descrita 
por Lund em 1842, “porém desde lá pouco 

se sabe sobre a espécie”, explica. 
Cleyde conta que em 1972 foi registra-

do, por foto, um grupo caçando uma paca. 
“Temos tido poucas pesquisas sendo desen-
volvidas na natureza. E nos cativeiros temos 
o Plano de Manejo do Cachorro vinagre ins-
tituído em 1999, tem por objetivos assegurar 
o manejo correto da espécie, propiciando 
o sucesso reprodutivo e salvaguardando a 
variabilidade genética”.

Em MS um bando do animal foi visto 
na região de Miranda, mais precisamente 
na Fazenda San Francisco. Segundo a em-
presária e proprietária da fazenda, esses 
animais serão protegidos e se preciso for, 
será criado uma área de proteção para que a 
espécie saia da lista dos animais ameaçados 
de extinção.

No Brasil existem  apenas 33 animais 
atualmente e no mundo cerca de 130 
animais em cativeiro. o médico e criador 
de animais por compromisso ambiental, Luciano do Valle Saboia, possui 12, desses 

33 cachorros no Brasil. Segundo Luciano o 
criadouro foi implantado com registro no 
ibama (instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais) em 2003 
com plantel atual de mais de 1000 animais, 
muitos de espécies ameaçadas com a finali-
dade de manutenção em cativeiro, pesquisa, 
reprodução e eventual reintrodução. 

Já em relação ao cachorro vinagre, por 
ser de uma espécie ameaçada, Luciano 
destaca a sua sobrevivência comprome-
tida devido à destruição do habitat. “No 
momento existe um grupo internacional 
composto por inúmeras instituições com 
a finalidade de promover a reprodução em 
cativeiro. Todos animais possuem registro 
no ibama e são identificados por microchip 
implantado”, certifica.

Já Cleyde acredita que no Brasil, através 
do plano de manejo do cachorro vinagre, 
junto com as instituições mantenedoras da 
espécie, conseguiram criar vários dados de 
manejo desse animal em cativeiro. “Assim 
editamos o Protocolo de Manejo do Ca-
chorro Vinagre, que já está na sua segunda 
revisão”, pontua. 

A bióloga afirma que existem pesqui-
sadores com interesse em estudar a espé-
cie, porém são encontradas dificuldades 
como determinar locais de ocorrência e 
avistamento dos animais e verbas para 
desenvolvimento de pesquisas. “Quero 
ver se organizo um grupo para certificar a 

ocorrência desses animais em Mato Grosso 
do Sul. Precisamos fomentar o desenvolvi-
mento para que eles se tornem animais mais 
vistos na natureza”, declara.

o Cachorro vinagre é uma espécie 
rara em natureza, pouco avistada. Muito 
diferenciado dos outros canídeos sul-
americanos, vivem em grupo, vocalizam 
muito, seu corpo alongado com orelhas e 
calda curta perfeitamente adaptada para 
viver em tocas. Suas patas são perfeitas 
para cavar e nadar – “nadam, mergulham 
e pescam muito bem”. 

Alimentam-se tanto de vegetais quanto 
de animais. Na natureza vivem e caçam em 
grupos. Tem hábitos diurnos e se abrigam 
em tocas que podem cavar ou de outros ani-
mais. o cachorro-vinagre é um canídeo de 
pequeno porte, com cerca de 30 centímetros 
de altura, 60 de comprimento e 5 a 7 kg de 
peso. A pelagem é avermelhada e a cauda 
relativamente curta é castanha. 

o grupo é formado por vários casais 
monogâmicos e pelas crias do par domi-
nante. Como o cão doméstico, o cachorro-
vinagre tem dois períodos de cio por ano, 
que variam ao longo do ano conforme o 
sítio onde vivem. 

A gestação dura em média 67 dias e 
resulta em ninhadas de 4 a 6 crias, que 
nascem em tocas e são alimentadas pelos 
adultos até aos cinco meses. A maturidade 
sexual é atingida aos 12 meses e a esperança 
de vida média é de 10 anos.
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expoinel ms entra para o calendário como referÊncia

Expoinel MS 2008 atraiu aproximadamente 20 mil pessoas em dez dias de exposição em Campo Grande

A primeira Expoinel MS, realizada 
no Albano Franco, (6 a 16 de no-
vembro) entrou para a história 

como a maior feira indoor de Nelore 
do mundo, além de encerrar com saldo 
positivo em público, participação dos 
criadores e projeção da genética e da 
pecuária sul-mato-grossense.

o presidente da Nelore-MS, Lineu 
Pasqualotto afirmou que a Expoinel 
MS foi um sucesso, superando todas 
as expectativas. “A feira já faz parte 
do calendário oficial como uma das 
mais importantes do Brasil”, assegurou 
o presidente. Lineu acredita que um 
dos motivos do sucesso deve-se pela 
inovação – “a primeira feira indoor do 
Brasil”.  

Para o apresentador Ademar do Nas-
cimento Lopes, da Fazenda Pontal, em 
Altônia-PR participar desta Expoinel MS 
foi gratificante. “A gente fica gratificado, 
sente o trabalho reconhecido, o nosso e 
do patrão. Não ganhamos na pista, mas 
vendemos uma bezerra a R$ 9 mil de 
parcela. E eu ainda faturei uma moto”, 

arrematou Ademar.
durantes os 10 dias de Expoinel foram 

dez leilões e dois shoppings que, juntos 
totalizaram R$ 12 milhões, através da 
comercialização de mais 400 animais dos 
1100 inscritos. Criadores dos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Goiás e Paraná não apenas 
inscreveram animais de seus plantéis para a 
pista de julgamento, como também fizeram 
questão de visitar a feira e acompanhar os 
resultados.

Aproximadamente 20 mil pessoas 
entre expositores, criadores, profissionais 
do agronegócio, da imprensa, assim como 
público em geral passaram pela Expoinel 
MS. Cerca de 180 tratadores acompanha-
ram a apresentação do gado e vibraram a 
cada ponto conquistado pelos animais na 
pista - 939 animais da raça Nelore Padrão, 
sendo 633 fêmeas e 296 machos. Foram 
52 de Nelore Mocho, sendo 34 fêmeas e 
18 machos. 

Três dos mais renomados juízes da 
ABCZ (Associação Brasileira dos Criado-
res de Zebu) tiveram trabalho para eleger 

os melhores. Segundo Arnaldo Manuel 
Borges “foi o melhor julgamento do qual 
ele participou até hoje”. 

Na Nelore Fest, emoção e homenagens 
aos profissionais que contribuíram com a 
raça Nelore em 2008 e empreenderam a Ex-
poinel MS indoor. os pecuaristas oswaldo 

Possari, Jonathan Barbosa entre outros 
foram agraciados na noite do oscar da 
Pecuária. Lineu declarou que “a Expoinel 
MS deu um salto de qualidade e o resul-
tado bem sucedido se deve ao esforço e 
a dedicação de todos os neloristas e de 
toda a equipe”. 

Famasul disponibilizou a assessoria de relações sindicais para auxiliar as entidades

A Federação de Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul (Famasul), através de 
sua assessoria de relações 
sindicais, representada pela 

advogada Ana Cecília de Freitas,  garantiu a 
manutenção da alíquota de 17% em relação 
ao imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (iCMS) incidente sobre 
o fornecimento de energia elétrica para 
os sindicatos rurais, independentemente 
de possuírem inscrição estadual e de seu 
consumo.

o superintendente de Administração 
Tributária de Mato Grosso do Sul, Gladiston 
Riekstins de Amorim, foi quem repassou a 
informação para os sindicatos rurais, após a 

solicitação apresentada pela Famasul.
A alíquota de 17% incidente sob iCMS já 

era dada aos produtores e sindicatos rurais 
sediados na área rural e que são classificados 

como consumidores rurais.
A Empresa Energéticas de Mato Grosso 

do Sul - Enersul, em carta enviada aos pro-
dutores rurais e sindicatos rurais, solicitou o 

cadastramento da inscrição Estadual junto 
à empresa concessionária, até o dia 30 de 
novembro passado, sob pena de passarem 
a pagar a alíquota sob o consumo mensal, 
com variação entre 17% a 25%.

“A grande maioria dos sindicatos rurais 
não possui inscrição estadual e perderia o 
benef ício”, comentou a assessora de relações 
sindicais da Famaul, Ana Cecília. 

o vice-presidente da Famasul, Eduardo 
Riedel, encaminhou para o superintendente 
de Administração Tributária, um of ício 
solicitando que os sindicatos rurais, que 
possuem sede em área rural, continuassem 
com o benef ício da alíquota de 17%, bastan-
do para tanto a apresentação do CNPJ. 

Além da manutenção da alíquota, Gla-
dston frisou em seu of ício que o benef ício 
deve ser estendido para todo produtor rural 
que possui inscrição Estadual. 

Já a assessora da Famasul, Ana Cecília 
lembrou ainda que o produtor rural precisa 
estar atento e fazer prova de ser inscrito no 
Cadastro de Contribuintes de Mato Grosso 
do Sul, a fim de não perder o benef ício da 
alíquota referida.

sindicatos rurais receBerão Benefícios da 
federação da agricultura do estado de ms
Famasul garante 
manutenção da alíquota 
de 17% em relação ao 
ICMS para sindicatos 
rurais de MS

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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o Código Florestal, estabelecido por 
meio da Lei 4.771 de 15 de setem-
bro 1965, estipula várias condutas 

sobre preservação de algumas áreas, entre 
elas as nascentes e cursos de água. o am-
bientalista Eduardo Romero faz um alerta 
aos produtores, uma vez que a maioria dos 
córregos nasce em propriedades rurais e 
depois de passar por um ciclo de poluição 
nas cidades e, muitas vezes, acabam retor-
nando para o campo.

Romero alerta que é preciso observar 
atitudes consideradas normais dentro da 
fazenda que podem comprometer todo 
um sistema. Um exemplo ainda bastante 
utilizado é o produtor rural deixar o gado 
beber água diretamente no rio. o pisoteio 
dos animais acabam amolecendo a vereda 
(espaço brejoso ou encharcado, que contém 
nascente ou cabeceiras de cursos d água, 

Produtores que têm propriedades 
próximas a bacia do Rio Guari-
roba ou que utilizam águas de 
afluentes deste rio apelam para 
entidades governamentais para 

que os auxiliem na preservação dentro das 
propriedades. o presidente da Associação 
de Recuperação Conservação e Preserva-
ção da Bacia do Guariroba, Wardes Conte 
Lemos, faz um apelo por soma de forças 
entre a classe produtora e os poderes 
constituídos.

Wardes Lemos explica que há dez 
anos a promotora de Justiça Marigô Bittar 
iniciou um trabalho no Ministério Público 
Estadual (MPE) exigindo o cumprimento 
da lei que prevê o mínimo de 20% de área 
como reserva legal e também a preservação 
do meio ambiente como, por exemplo, a 
existência da mata ciliar.  depois disto 
veio um levantamento feito pelo Núcleo 
de Geoprocessamento do Ministério, que 
identificou alguns problemas ambientais. 
Agora a promotora Mara Cristiane Crisós-
tomo Bravo vai designar equipes de peritos 

Wardes cita a prefeitura ele sugere a 
criação de leis que obriguem o produtor a 
desenvolver ações para que a água saia dos 
mananciais até a central de captação prati-
camente pura. Com isto, menos produtos 
químicos serão utilizados para despoluí-la 
e, conseqüentemente, mais barata ficará ao 
consumidor final. outro ponto assinalado 
por ele é a recuperação de estradas vicinais. 
“Não adianta o produtor fazer sua parte 
da porteira pra dentro e a água da chuva 
levar terra das estradas pra dentro do rio. 
Também não adianta recuperar as estradas 
e não dar apoio de maquinário dentro das 
propriedades”, ressalta.

Quanto aos custos destas recuperações, 
o presidente da associação ressalta que a 
Bacia do Guariroba está numa área de 30 
mil hectares e envolve mais de 50 proprie-
dades. Portanto, o produtor precisa de um 
incentivo para que o processo ocorra mais 
rapidamente. “Queremos recursos e uma lei 
extrema que obrigue a geração de recursos 
em um banco, por exemplo. Tem lei que nos 
obriga a conservar, mas não tem uma lei que 
proíba meu boi de beber água diretamente 
no rio” - o que causa pisoteamento e uma 
possível erosão depois com a chuva. “Não 
adianta o MPE abrir um inquérito para o 
produtor e pedir que recupere a sua área, 
mas não ter ações de preservação. Não 
tememos o Ministério, mas, sim, a falta de 
onde buscar recursos”, emenda.

que poderiam ser divididas em piquetes e, 
assim, a permanência em determinado local 
seria rotativo. Além disso, o gado acaba 
caminhando sempre por um mesmo local 
abrindo trieiros, estes que são uma porta 
para a erosão no pasto.

CIDADES -  o ambientalista alerta para 
a responsabilidade que o morador urbano 
tem sobre os córregos. Em Campo Grande, 
por exemplo, são 13 na área urbana e somen-
te três deles tem parque linear. “As pessoas 
precisam saber que na Capital o sistema de 
captação de água da chuva e de esgoto cai 
nos córregos. Quanto mais produzir lixo, 
mais ficarão poluídos”, diz.

Ele reforça que o córrego já vem com 
certo grande de poluição da zona rural, 
chega na cidade receber grande quanti-
dade de poluentes e acaba voltando para 
a zona rural.

nenhum momento os proprietários são 
contra as atitudes do MPE, mas querem 
auxílio do poder público para que isto seja 
feito. “inicialmente o ministério está pedin-
do para que as porteiras das propriedades 
sejam abertas para os técnicos e depois 
vai nos cobrar com base na lei. Só que esta 
responsabilidade não é só do produtor, mas 
de todo um sistema que envolve a sociedade 
e o poder público. Como a prefeitura, por 
exemplo”.

amBientalista alerta quanto a lei nacional soBre rios

produtores querem união de forças
para recuperar Bacia do guariroBa

Wardes está visitando representantes governamentais em busca de união em prol da Bacia do Guariroba

Foto: Arquivo Pessoal

Ambientalista, Eduardo Romero

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
onde há ocorrência de solos hidromórficos). 
Quando vem a chuva esta terra acaba indo 
para o leito e provocando erosão”, explica 
Romero.

Romero relata que são muitos os casos 
de infração, mas isto representa certo 
desconhecimento por parte do produtor. 
Exemplo é a normativa que determina um 
mínimo de 30 metros de área intocável nas 
margens do rio ou córrego. Ainda sobre os 
córregos, o ambientalista comenta sobre 
o desvio dos cursos cavando valetas até o 
destino desejado como, por exemplo, para 
abastecer bicas e cocheiras. “Antigamente 
se fazia isto, mas hoje é proibido”.

Um dos graves problemas do meio rural 
é a relação gado e meio ambiente. Mato 
Grosso do Sul é caracterizado por uma 
pecuária  predominantemente extensiva, os 
animais acabam ocupando grandes áreas, 

para realizar vistorias in loco nas proprie-
dades para constatar os danos. Caso sejam 
confirmados, os produtores vão ter que 
fazer a recuperação do passivo ambiental. 
As visitas começam em 2 de fevereiro do 
próximo ano.

Lemos explica que o objetivo principal 
do MPE e dos produtores é fazer a revi-
talização da Bacia do Guariroba e, assim, 
manter a fonte de abastecimento de água 
em Campo Grande. Ele explica que em 

Proprietários dizem 
que não questionam 
Lei, mas querem ajuda 
governamental
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descontaminação de lâmpadas fluorescentes

É certo dizer que o meio ambiente 
está ameaçado. Todos os dias 
são apresentados, nos diversos 
veículos de comunicação, dados 
e estatísticas de como o planeta 

terra está sofrendo interferências, aumen-
tando a probabilidade de um futuro quente, 
sem água e, sobretudo, inabitável.

Cada um é responsável por fazer do 
nosso espaço o melhor possível para se 
morar. E é por preocupar-se com o futuro 
do planeta que empresas estão encontrando 
soluções para tirar do meio ambiente o lixo 
tóxico que é produzido, diariamente, sem 
sabermos. 

Hoje para se fazer economia, as lâm-
padas normais foram substituídas pelas 
lâmpadas fluorescentes – essas contém, 
em média, 20 miligramas de gás mercúrio, 
totalmente tóxico, tanto ao meio ambiente, 
quanto ao organismo humano. Anualmente 
são colocados no mercado 160 milhões 
dessas lâmpadas, sem leis específicas para 
a sua destinação.

Toda essa economia para os consumi-
dores acaba trazendo prejuízo para o meio 
ambiente. Considerando o lixo comum para 
a destinação dessas lâmpadas, são jogados 
na natureza, 3 milhões e 200 mil litros de 
mercúrio por ano. 

Comprometida com a qualidade de vida 
da população sul-mato-grossense e focada 
nos problemas causados pela destinação 
incorreta de lâmpadas tubulares fluorescen-
tes queimadas, uma empresa de importou 

uma máquina que faz a descontaminação 
dessas lâmpadas, não deixando-as irem ao 
lixo comum.

o sócio proprietário da empresa, Gui-
lherme Rosa Balbé, afirma que o Brasil é 
muito atrasado nessa área de meio ambiente 
e que falta vontade política para criar me-
canismos de fiscalização e de recolhimento 
dos materiais tóxicos. “Mandamos para a 
Assembléia Legislativa e Câmara Municipal 
cópia de leis tratando da ecologia urbana 
apresentadas em outras cidades do Brasil”, 
ressalta.

o trabalho é simples e eficaz. Uma 
máquina, acoplada a um tambor, vai até o 
local de recolhimento das lâmpadas, onde 
elas são trituradas, retendo todo o material 
– vidro, mercúrio e metal, dentro desse 
recipiente. dentro de cada tambor cabe, em 
média, de 800 a 1200 lâmpadas trituradas 
– dependendo de seu tamanho. 

“Essa é a primeira parte do processo 
de reciclagem. depois disso os tambores 
seguem para São Paulo, onde outra empresa 
dá continuação, separando o vidro, o me-
tal do mercúrio, para que esses produtos 
possam seguir para a reciclagem”, afirma 
Guilherme.

“Juntando uns 40 tambores enviamos 
à uma outra empresa que faz a destinação 
dos resíduos – a nossa é a primeira etapa 
do processo de reciclagem. A segunda etapa 
fica em SP. Lá a empresa separa o vidro, o 
mercúrio e o metal.”

Guilherme explica ainda que, para esse 
serviço, existe um custo cobrado por uni-
dade de lâmpada queimada – “se em uma 
empresa 300 são queimadas terá que pagar 
por unidade para dar a devida destinação 
desse material”. Ele comenta que o serviço é 
voltado para grandes indústrias e empresas, 
buscando parcerias com órgãos públicos e 
também privados.

“As lojas que  vendem esse tipo de lâm-
pada não explicam o que fazer com elas de-
pois de usadas. Para isso estamos tentando 
parcerias entre as lojas e empresas  para que 
criem pontos de coletas e assim possam 
acabar com o problema da contaminação de 
mercúrio no meio ambiente”, elucida. 

Hoje as empresas que fazem a descon-
taminação das lâmpadas, em todo o Brasil, 
não passam de 8%.“

o Brasil é muito atrasado nessa área.

arte em vidro ajuda na limpeza das ruas de campo grande
Bastou curiosidade para o artesão 

Almir Batista Ribeiro começar um 
trabalho que hoje ele sustenta sua 

família. “Há muito tempo atrás, vi exposto 
vasos com algumas pedras coloridas dentro 
e resolvi copiar a idéia. depois de 25 anos 
aperfeiçoei o meu trabalho e com ele sus-
tento a minha família”, declarou.

o trabalho é simples: um vaso de vidro 
que leva dentro uma muda de planta (do 
gosto do freguês) e no ao redor do vidro 
Almir faz desenhos com areia tingida. 

Mas o que impressiona é a determi-
nação para o artesão conseguir a matéria 
prima do seu trabalho. Ele anda por todo 
o cento da Capital e recolhe vidros que 
são descartados, geralmente garrafas de 

cervejas, wisky, pinga e vodka. “onde tem 
uma turma reunida, pode ter certeza que 
ali você encontrará garrafas”, garante. 

Ao todo são aproximadamente 50 gar-
rafas recolhidas por semana. Almir acredita 
que ele faz um trabalho de limpeza urbana, 
uma vez que, perto de grandes festas, o lixo 
esparramado (no caso garrafas) é muito 
grande. “Sinto que ainda falta consciência 
por parte dos jovens quando se joga lixo 
nas ruas”, ressalta.

TRABALHO – Além das garrafas, 
Almir também reaproveita pedaços de 
pedras, pisos e areias que as marmorarias 
lhe dão. “Todo o material é recolhido, antes 
ia para o lixo”. Apenas as mudas que, se não 
são produzidas na casa do artesão, elas são 

Nos Estados Unidos essas empresas para 
o recolhimento e reciclagem de lâmpadas 
existem há muito tempo”, garante o gerente, 
lembrando que para uma empresa receber 
o iSo 14.001, aqui no Brasil, ela tem que 
cumprir a descontaminação de lâmpadas, 
pois é uma exigência. 

Além da dificuldade encontrada pela 
empresa em estabelecer um confiança entra 
indústrias e meio ambiente, Guilherme 
garante que para trazer a empresa para o 
Estado, “encontramos muita burocracia e 
falta de apoio. Além disso já ouvi de grandes 
empresários: ‘se posso jogar essas lâmpadas 
no lixo porque que eu vou te pagar para 
fazer esse serviço?’ – estamos tentando 
uma parceria com a ecretaria de educação 
para a divulgação nas escolas a importância 
do nosso trabalho para o meio ambiente”, 
acredita.

compradas em viveiros da Capital.
Todo o trabalho é demorado porque 

primeiro se corta as garrafas e depois lixa o 
vidro. os desenhos são feitos com palito de 
churrasco e colher.  o artesão possui toda 
uma técnica para colocar a areia tingida, 
fazer os desenhos e colocar a muda – tudo 
isso sem estragar os desenhos e manter a 
muda intacta.  

Por mês são confeccionados, aproxi-
madamente 200 vasos pelo artesão. Cada 
um pode ser feito de acordo com o gosto 
do comprador.

os preços são variados de acordo com 
o tamanho do vidro, podendo ser desde 
um pote de azeitona, até uma garrafa de 
Scott. 

O futuro do planeta depende de ações simples, 
tirando do meio ambiente lixos tóxicos ou não e 
destinando-os à reciclagem

Chega ao Estado método inovador de descontaminação de lâmpadas fluorescentes nas empresas

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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É assim que o artista plástico 
Jorapimo define a sua relação 
com a arte. 

José Ramão Pinto de Mo-
raes começou a pintar desde 

criança observando o Pantanal. “Sou um 
pantaneiro legítimo, então a vida que eu 
levava acabava servindo de motivação para 
eu pintar meus quadros”, declarou. Em sua 
vasta obra encontra-se o camalote, flores, 
pescadores, lavadeiras, canoeiros, enfim, 
toda a vida pantaneira. “São as imagens 
que eu me familiarizei”.

Aos 71 anos o pantaneiro, que deu vida 
há muitas mostras nacionais e internacio-
nais, declara que falta a arte decolar no 
Estado. “Temos que dar uma injeção de âni-
mo em algumas pessoas”, afirmou o artista 
referindo-se àqueles que possuem o ‘poder’ 
na mão, porém usam de forma errada. “o 
que tem que entrar na cabeça dessas pessoas 
é que a arte é um bom negócio”.

Jorapimo acredita que a divulgação é o 
elemento mais importante para qualquer 
artista. Para quem conhece outras capitais 
sabe que a arte é explorada nos diversos 
meios por onde circulam pessoas. “A resis-
tência à arte está vinculada a falta de preparo 
das pessoas que trabalham com isso. Elas 
podem até ter estudo, porém não possuem 
o toque para entender o artista”. 

Porém, o artista sente que a resistência 
não só por parte do governo. “A população 
enxerga a arte como uma coisa não necessá-
ria. Eu batalhei e procurei mostrar que é im-
portante a arte, não só porque transferimos 
para a tela o que enxergamos, mas também 
o cenário da nossa época”, acredita. 

Hoje Campo Grande está abrindo os 
olhos para a arte. Em prédios públicos 
existem exposições esporádicas com ar-
tistas regionais, além das novas galerias 
de arte que se espalham pela cidade. “isso 
é um começo”. Porém, o artista revela que o 
Museu de Arte Contemporânea da cidade, 
que deveria ser localizado em um ponto de 
fácil acesso para a população, fica distante, 
escondido e sem divulgação das mostras 
que está sendo promovido. “Existe espaço e 
patrocinador. o que falta é força de vontade 
para fazer acontecer”, esclarece.

Segundo o pantaneiro um exemplo de 
político com mente aberta foi Ramez Tebet. 
“Ele fez muita coisa boa que a maioria das 
pessoas não sabem. Ele foi uma bandeira re-

presentando MS, fazendo justiça por nosso 
Estado”. o artista acrescenta ainda que Tebet 
nasceu com a facilidade de observar e sentir 
o futuro sabendo que um artista é uma das 
peças principais para o desenvolvimento 
político de um Estado. 

HISTÓRIA– Jorapimo começou a pin-
tar na década de 50. Corumbaense recebeu 
o apelido ainda na escola – José Ramão 
Pinto de Moraes sempre rabiscava entre 
uma lição e outra. Em 1957 mudou-se com 
a família para Campinas (SP), onde na 
época era conhecida com capital da 
cultura. Lá Jorapimo teve o seu 
primeiro trabalho registrado 
em carteira profissional em u m a 
estamparia. Esporadicamente fazia alguns 
trabalhos em telas.

ingressou no tradicional Grupo Van-
guarda (existente até hoje) - um dos mais 
importantes movimentos das artes plásticas 
do País, que durante o período em que seus 
integrantes estiveram reunidos, de 1958 a 
1966, tiveram como algumas das propostas, 
criar um espaço para expor o trabalho dos 
artistas locais e solidificar o movimento 
moderno na cidade.

Em 1964 voltou de Campinas para a 
inauguração do Museu do Pantanal em 
Corumbá, sendo o único lugar que tinha 
espaço f ísico para realização de uma mos-
tra da época. Jorapimo participou 
de diversas mostras coletivas e 
individuais em Campo Grande, 
Corumbá, Cuiabá, São Paulo, Rio 
Claro, Campinas, Brasília, Vitória, 
entre outras. Chegou a levar suas 
obras para Japão, Alemanha, Estados 
Unidos, Paraguai, Bolívia e Uru-
guai. Ele é um dos fundadores da 
Associação Mato-Grossense de 
Artes (AMA). Esse ano (2008) 

recebeu homenagem durante o 5° Festival 
América do Sul, realizado em Corumbá. 

Apesar de sua doença (renal crônico) 
Jorapimo ainda produz e tem fôlego para 
expor seus quadros. A sua última mostra 
aconteceu na Procuradoria Geral do Tra-
balho.  

jorapimo traduz sua arte como Boa 
para o espírito e um grande negócio
“A divulgação dos nossos trabalhos é o meio mais 
eficiente da arte não ser esquecida”

Os trabalhos de Jorapimo traduzem 
aquilo que ele sempre viu e viveu: o 

Pantanal sul-mato-grossense

Música no Pantanal. Este é o nome 
de uma iniciativa piloto que está em de-
senvolvimento em seis hotéis-fazenda da 
região pantaneira de Miranda. desde o 
mês de agosto até o final deste mês estão 
programadas 24 apresentações de artistas 
regionais.

o diretor-presidente da Fundação de 
Cultura do Estado, Américo Calheiros, 
explica que o projeto é desenvolvido em 
parceria com a Fundação Estadual de 
Turismo e com os empresários dos hotéis-
fazenda. os representantes governamentais 
arcam com os cachês dos músicos e os 
proprietários com transporte, hospedagem 
e alimentação.

A iniciativa surgiu de observação de 
que as pousadas que atendem aos turistas 
possuem uma boa estrutura, mas tinham 
ausência de arte. A partir disto houve um 
encontro de idéias entre as fundações de 
cultura e turismo com os empresários ru-
rais e seis pousadas aderiram à idéia. Com 
o retorno do Trem do Pantanal – que tem 
viagem inaugural agendada para o dia 8 
de maio entre Campo Grande e Miranda-, 
as duas pastas esperam incrementar ainda 
mais o projeto. Segundo Calheiros, depois 
de definidas todas as paradas, a Fundação

Para a empresária Elizabeth Prudêncio 
Coelho, da Fazenda San Francisco Agro-
ecoturismo, que envolve a produção pecu-
ária, arroz irrigado e o turismo, o projeto é 
importante para promover a identificação 
das belezas naturais do Pantanal com a 
cultura estadual. “Estamos incentivando a 
identificação do nosso santuário ecológico 
por meio da música. os turistas que visitam 
a região para conhecer algo único no planeta 
também têm acesso a uma identidade cons-
truída e inspirada por estas belezas naturais, 
oriunda da região pantaneira e cantada em 
versos por nossos artistas”, diz.

projeto leva 
música aos 
que optam pelo 
pantanal
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o morador de Mato Grosso 
do Sul como hóspede e 
visitante no município de 
Bonito.  Esta é a idéia de 
uma campanha desencade-

ada pela Secretaria Municipal de Turismo, 
indústria e Comércio do município, que 
tem vários pontos turísticos que atraem 
pessoas do mundo inteiro.

o secretário Augusto Barbosa Mariano, 
explica que muitas pessoas saem de MS para 
conhecer outras localidades dentro do País 
e no estrangeiro, porém não conhecem o 
próprio estado em que vivem. Pensando 
neste público, o poder público de Bonito 
prepara uma campanha com o comércio 
da cidade para atrair visitantes sul-mato-
grossenses.

Augusto Mariano revela que já existe um 
plano para promoções em período de baixa 
temporada, onde o turista do Estado terá 
descontos em toda a cadeia que envolve o 
turismo, em especial nos feriados regionais. 
Alimentação, postos, transporte, passeios, 
hospedagem, entre outros pontos ligados 
ao turismo passarão a oferecer atrativos 
nos preços. “Associado a isto, vamos buscar 
turistas dos estados vizinhos como Marin-
gá, Londrina, Marília, Presidente Prudente 
e muitos outros e para isso acontecer já 
pensamos em ações importantes”, diz 
revelando que já existe uma conversação 

com a Associação dos Atrativos Turísticos 
de Bonito e Região e o Conselho Municipal 
de Turismo do município.

Neste ano, houve uma queda de apro-
ximadamente 30% no fluxo de turista na-
cionalmente, fato que refletiu em Bonito. 
Um dos motivos foi a baixa do dólar que 
desviou o ecoturista para a prática do 
turismo de compras nos países vizinhos. 
Com a retomada da valorização da moeda 
americana espera-se a retomada no setor. 
outro motivo apontado foi o modismo dos 
cruzeiros marítimos. Em 2007 mais de 500 
mil pessoas trocaram passeios em terá pelo 
mar. outra razão apontada pelo secretário é 
que foi criada há muito tempo uma mística 
de Bonito é caro. “Bonito não é caro; é mal 
vendido”, salienta.

Bonito é conhecido nacionalmente e in-
ternacionalmente por seu modelo de gestão, 
o que tem dado muito prêmios. Entre eles 
está o Melhor destino de Ecoturismo, que 
pelo sexto ano consecutivo é conquistado; 
Melhor Modelo de Gestão; Melhor Modelo 
Turístico Ambiental do Brasil e Melhor 
Atrativo Turístico

QUALIfICAçÃO - Questionado sobre 
a qualidade da mão-de-obra do município de 
Bonito, Augusto Mariano revela que ainda há 
pontos que deixam a desejar. Porém, no que 
diz respeito a comunicação, o poder público 
vai oferecer gratuitamente dois cursos de 

língua inglesa e espanhola para que trabalha 
diretamente com turismo na cidade. As duas 
primeiras turmas iniciam no mês de janeiro 
do próximo ano. “Já imaginou quando come-
çarmos a receber os 140 milhões de chineses 
que começarão a viajar pelo mundo? Eles não 
gostam de praia e será nossa oportunidade 
com o ecoturismo”, prevê.  

Bonito prepara plano para
atrair os turistas do estado
Objetivo da iniciativa é oferecer passeios de 
qualidade ao público local e evitar que o mesmo 
vá para outras regiões do País e exterior

Bonito. Mais do que um adjetivo, esse 
é o nome do destino turístico mais 
badalado do Brasil e um dos mais 

belos do mundo. Considerado pelo sétimo 
ano consecutivo como “Escolha do Leitor” 
no melhor destino de ecoturismo do Brasil, 
premiação oferecida pela Editora Abril, o 
município com população de 18 mil habi-
tantes também é um atrativo para todos 
os bolsos. E no réveillon deste ano, não 
será diferente. A estimativa é que a cidade 
receba um número de turistas acima do 
esperado e segundo o secretário municipal 
de turismo, Augusto Barbosa Mariano, os 
hotéis e pousadas já estão com praticamente 
todos os pacotes vendidos. “o número de 
reservar aumentou muito e esperamos um 
final de ano com o turismo cada vez mais 
forte”, explica o secretário. 

o vice-presidente da Associação dos 
Atrativos Turísticos (Atratur) e gerente 
comercial de dois atrativos da cidade, João 
Henrique Pirez explica que Bonito tem um 
diferencial que faz com que o réveillon seja 
único. “Fomos eleitos sete vezes consecu-
tivas o melhor destino de ecoturismo do 
Brasil, oferecemos uma ótima estrutura 
hoteleira, a cidade é preparada para re-
ceber os turistas e as belezas naturais de 
Bonito são conhecidas mundialmente pelas 
águas transparentes e o turista que busca 
esse diferencial, encontra aqui em Bonito”, 
explica o gerente comercial, que também 
está animado com o número de turistas 
esperados. “Sempre recebemos muitos 
turistas, mas este ano a procura está sendo 
superior”, enfatiza. 

São várias opções de lazer como o Bal-
neário Municipal, a bela Praia da Figueira, 
o cenário de novela da Gruta do Lago Azul, 
ou opções mais radicais como o Abismo de 
Anhumas ou a flutuação do Rio Sucuri e Rio 
da Prata, entre outros atrativos. E enquanto 
as festas não chegam, a cidade se prepara 
para receber turistas do mundo inteiro, sem 
deixar de lado é claro a grande marca do tu-
rismo na região que é o turismo responsável 
e sempre respeitando a natureza.

réveillon em 
Bonito para 
todos os 
gostos e Bolsos
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