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vinhaça. além de favorecer o surgimento das moscas, polui o solo

pecuária

MAURÍCIO HUGO

“As moscas são oriundas da 
palha da cana misturada com 
a vinhaça, a própria Embrapa 
já afirmou isto. Portanto, este 
discurso de que produtor tem 
de limpar currais e cochos 
não faz sentido. Isto é inco-
erente principalmente para 
a nossa região onde o gado é 
alimentado a pasto, e nem co-
cho é usado para alimentar. 
No entanto, estamos sobre 
ataque de um grande surto de 
moscas. Outro detalhe, logo 
após acabar a safra e findar a 
aplicação de vinhaça, as mos-
cas desaparecem, e o gado 
está aqui o ano todo. Isto tem 
se repetido todos os anos”. 
Assim se defendeu o produtor 
rural de Nova Alvorada do Sul 
Milton Barbosa Bueno, das 
colocações feitas pelo pesqui-
sador da Embrapa Gado de 
Corte Paulo Cançado, em en-
trevista ao Correio Rural, na 
edição passada. O médico-ve-
terinário sugere que os produ-
tores rurais mantenham mais 
limpas suas propriedades, co-
mo forma de evitar a presença 
de moscas-de-estábulo.

Moscas continuam causando danos
O produtor rural Milton 

Bueno argumenta, também, 
que “já tivemos propriedades 
periciadas por pesquisadores 
da UFGD [Universidade Fe-
deral da Grande Dourados] e, 
em nenhuma delas, foram en-
contradas larvas de moscas, 
somente adultas, ao contrário 
das usinas onde foram encon-
tradas larvas e imaturos. Ou 
seja, quem está gerando as 
moscas são as usinas”, enfa-
tiza o produtor e líder do mo-
vimento que exige ação das 
autoridades para acabar com 
o problema o qual gera graves 
prejuízos à classe.  

“Mas eles não assumem a 
responsabilidade e negam a 
verdade, o que é lamentável. 
Nós, produtores, que contri-
buímos para o desenvolvi-
mento deste Estado, estamos 
nos sentindo abandonados 
pelas autoridades e institui-
ções que teoricamente de-
veriam nos proteger. Nossa 
única esperança hoje está no 
Ministério Público e na Justi-
ça”, concluiu seu desabafo.

OAB E ASSEMBLEIA
A presidente da Comissão de 

Meio Ambiente da OAB-MS, 
advogada Carla Karplan, foi 
ouvida pelo Correio Rural 
e confirmou a disposição da 
OAB no Estado de prosseguir 
os esforços visando uma solu-
ção para o problema das mos-
cas, o qual tem prejudicado 
a atividade rural em regiões 
do Estado onde estão insta-
ladas usinas de álcool. Ela 
garantiu que, recentemente, 
a poucos dias, o presidente 
da OAB-MS, Júlio César Sou-
za Rodrigues, solicitou a ela 
que fosse providenciada uma 
agenda com o presidente da 
Comissão de Meio Ambien-
te da Assembleia Legislati-
va, deputado Amarildo Cruz 
(PT), para que sejam retoma-
das as ações referentes a esse 
problema das moscas da cana 
ou mosca-de-estábulo, que 
têm causado graves prejuízos 
à pecuária de leite e de corte 
no Estado.

A advogada Carla destaca 
que muitas das ações nesse 
sentido foram desenvolvidas 
no ano de 2014 e, por isso, é 
preciso retomar os contatos, 
e a OAB-MS quer fazê-lo uma 
vez que o problema ainda 

o Imassul [Instituto do Meio 
Ambiente de Mato Grosso do 
Sul] já poderia agir nesse caso  
em que produtores rurais es-
tão sendo prejudicados pela 
ação das indústrias”, afirmou. 

E enfatizou que em caso de 
crimes ambientais, além de 
cumprir as exigências da le-
gislação, como o pagamento 
de multas, a indústria que in-
fringe a lei também tem obri-
gação de recuperar os danos 
causados ao meio ambiente e 
aos envolvidos.

div ulgação

oab-MS E dEPuTadoS vão REToMaR açõES EM FavoR doS PREjudicadoS

não foi resolvido e os danos 
continuam a serem registra-
dos aos produtores e ao meio  
ambiente.

Carla afirma, porém, que o 
simples fato de cada uma das 
usinas ter apresentado o Re-
latório de Impacto ao Meio 
Ambiente (Rima), em que 
são apresentados todos os 
detalhes técnicos e as exigên-
cias a serem cumpridos pelas 
empresas. “Apenas pela exis-
tência desse compromisso, 
o órgão fiscalizador, no caso 


