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Amigos produtores

Com o quarto maior rebanho 
bovino do Brasil e com a segunda 
maior produção de carne bovina, 
Mato Grosso do Sul se posiciona 
como importante polo da pecuária 
de corte brasileira e mostra que é 
possível produzir carne de qualidade, 
com sustentabilidade e com 
profissionalismo.

O acesso a informações é 
fundamental para que o setor 
desenvolva ainda mais. É por isso 
que o Sindicato Rural de Campo 
Grande realiza, no dia 09 de abril, o 
31º Encontro de Tecnologias para 
pecuária de corte. O tema dessa 
edição: Como tornar a pecuária mais 
competitiva?

No evento que acontecerá na 
sede da instituição, mercado, 
sustentabilidade e programa Precoce 
MS serão debatidos. É fundamental 
que o produtor tenha conhecimentos 
de assuntos que transformam a 
realidade de sua propriedade.

Nesta edição, confira a agenda de 
cursos que o Senar/MS, em parceria 
com o Sindicato Rural de Campo 
Grande, promove todos os meses. 
Lembre-se que a capacitação é a 
chave do sucesso.

Em especial, leia também, a 
matéria com a coordenadora da 
Famasul, Ana Cecília de Freitas, 
sobre o Sindicato Forte.

Um forte abraço!
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EVENTO NO 
SRCG VAI 
DEBATER 
RESULTADOS 
DO PROGRAMA 
PRECOCE MS

MATO GROSSO DO SUL ABATEU 428 MIL ANIMAIS PELO PRECOCE MS EM UM ANO

O 31º Encontro de Tecnologias para 
Pecuária de Corte, que acontecerá no dia 
9 de abril, segunda-feira, a partir das 8h 
da manhã, na sede do Sindicato Rural de 
Campo Grande, vai debater os resultados 
do primeiro ano, após a reformulação do 
Programa Precoce MS, do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Participarão da discussão o 
presidente do SRCG, Ruy Fachini Filho, o 
dirigente da Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar), Jaime 
Verruck, e também o representante da 
Agroconsult, Maurício Palma Nogueira, 
do Rally da Pecuária.

Há um ano o Governo do Estado 
reformulou o Precoce MS, dando mais 
segurança, transparência e qualidade ao 
abate de bovinos precoces produzidos 
em Mato Grosso do Sul. Nesse período já 
passaram 428 mil animais pelo programa, 
proporcionando aos produtores mais de 
R$ 22,4 milhões em incentivos.   

A Semagro é responsável pelo 
programa de incentivo à produção de 
bovinos precoces em Mato Grosso do 
Sul, que já treinou 483 responsáveis 
técnicos durante 22 edições de cursos 
para atender 1001 propriedades 
participantes.  

A unidade do Marfrig de Paranaíba foi 
o mais recente frigorífico credenciado 
para abate dentro do programa, que já 
tem 12 indústrias frigoríficas habilitadas 
e distribuídas em 11 municípios do 
Estado: Campo Grande, Rochedo, Naviraí, 
Nova Andradina, Cassilândia, Anastácio, 
Bataguassu, Aparecida do Taboado, Três 
Lagoas, Amambai e Paranaíba.

Além disso, três empresas de 
classificação e tipificação de carcaças 
bovinas estão credenciadas, após 
participação em cursos oferecidos pela 
Semagro em parceria com o Ministério 
da Agricultura e Abastecimento (MAPA).

“Há um ganho significativo para o 
Estado quando a iniciativa privada se 
faz parceria e trabalha junto conosco 
buscando garantir que um programa 
de Estado, como o Precoce MS, esteja 
acessível aos produtores e os incentive 
na produção de uma carne com 
qualidade, como a que produzimos aqui 
em Mato Grosso do Sul”, afirmou o titular 
da Semagro, secretário Jaime Verruck.

Reformulado em fevereiro de 2017, 
o Precoce MS além de um programa 
mais seguro e transparente, incluiu em 
suas regras atributos de qualidade que 
garantem a origem e a qualidade da 
carne produzida em Mato Grosso do Sul.
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Secretário de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar (Semagro)

Coordenador do Rally da Pecuária

Jaime Elias Verruck 

Maurício Palma Nogueira 

PALESTRANTES

Realização Apoio Patrocínio



Foi com o objetivo principal de auxiliar 
os sindicatos rurais que nasceu, em 2013, 
o programa Sindicato Forte. É assim que a 
coordenadora da Unidade Sindical do Sistema 
Famasul, Ana Cecília de Freitas Pires Pereira, 
define a iniciativa que pode transformar a 
realidade das instituições representativas do 
agronegócio em Mato Grosso do Sul, entre 
elas o Sindicato Rural de Campo Grande 
(SRCG).

“O programa Sindicato Forte foi 
implantado em 2013 em Mato Grosso do 
Sul, para fortalecer as bases municipais, de 
tal forma que a entidade consiga estabelecer 
ações que representem o produtor rural, 
obtendo uma boa relação e atendendo o que 
produtor necessita na sua base, dentro a sua 
especificidade”, reforça Ana Cecília.

A coordenadora da instituição participou 
da elaboração do Plano de Ação no Sindicato 
Rural de Campo Grande, sendo esta uma 
das ações do Programa Sindicato Forte. 
“A iniciativa propõe fortalecer e trabalhar 
uma relação efetiva entre representados e 
entidades”.

Segundo Ana Cecília, em 2017, o Sindicato 
Forte aplicou nos sindicatos rurais do Estado 
o IDS – Índice de Desenvolvimento Social, em 
que foi aplicado um relatório com questões 
referente a:  obrigação legal; atuação da 
instituição; gestão e prestação de serviço, 
onde as respostas incluíam: sim, não ou 
parcialmente. “Ao final da avaliação, ficou 
perceptível onde era preciso melhorar”.

“Agora [referindo-se à reunião do sindicato] 
será trabalhando o plano de ação, tendo 
como referência o resultado do IDS, que traz 
para entidade também, além dos pontos a 
melhorar, o perfil socioeconômico da cidade, 
assim como experiências exitosas de outros 
municípios. Com isso, a entidade apresentará 
iniciativas”.

O sindicato rural, segundo a coordenadora, 
existe para representar os direitos dos 
representados e realizar o atendimento das 
demandas dos produtores rurais. “Não existe 
receita de bolo e sim um momento de reflexão 
e de repensar sua atuação. Se necessário, o 
presidente pode pedir um acompanhamento 
para analisar a viabilidade econômica e 
financeira do plano de ação”.

O instrutor do Senar/MS, Volmir Menegusso, 
um dos participantes da comissão que está 
elaborando o plano de ação do Sindicato 
Rural de Campo Grande, está otimista em 
relação à iniciativa local. “O foco é fortalecer 
o sindicato”.

Sobre o Sindicato Forte -  Capacitar, 
fortalecer representatividade e melhorar a 
prestação de serviço dos sindicatos, estes 
são alguns dos objetivos do Inovação 
Sindical, projeto de atualização do Sindicato 
Forte, organizado pela CNA – Confederação 
Nacional da Agricultura e o Senar BRASIL. O 
Inovação Sindical é a atualização do Programa 
do Sindicato Forte que, além dos projetos 
de Regularização Sindical e Indicadores de 
Desenvolvimento Sindical (IDS) existentes, 
amplia a representatividade sindical, 
regularização de sindicatos de produtores 
rurais junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, mapeamento de entidades para a 
criação de uma rede de sindicatos modelos no 
Brasil e criação da Escola de Gestão Sindical.

Em Mato Grosso do Sul, na primeira 
etapa do Programa Sindicato Forte foram 
capacitados dirigentes e colaboradores de 65 
sindicatos rurais e quatro extensões de base. 
Na segunda fase, 63  sindicatos e 4 extensões 
de base, participaram da elaboração do 
planejamento estratégico e da aplicação 
dos IDS – Indicadores do Desenvolvimento 
Sindical.

sindicato forte

SRCG AVALIA SUAS ATIVIDADES COM O PROGRAMA 
SINDICATO FORTE
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CONFINAMENTO É A FERRAMENTA 
PARA A RENTABILIDADE”, AFIRMA 
SUPERVISOR DA REAL H

O processo de confinamento 
é a ferramenta de desempenho e 
rentabilidade dentro da propriedade 
rural. É a forma mais barata de 
aumentar a produtividade, através do 
aumento do volume de ingestão, por 
animal ao dia. O relato é do médico 
veterinário e supervisor técnico da 
Real H, Bruno Grassi, palestrante do 
evento “Confinamento: Estratégias, 
planejamento e tendência para 2018”, 
que aconteceu no Sindicato Rural de 
Campo Grande.

Segundo o palestrante há uma 
expectativa de que o milho retraia 
seus preços nos próximos meses. 
“Seguindo a Bolsa de Valores (BM&F), 
teremos uma retração no preço de 
milho. Mas mesmo com o incremento, 
de cerca de 10% no preço do grão, 
neste início de ano, ainda temos uma 
relação benéfica pensando em boi 
gordo. Mas a margem deve se tornar 
mais vantajosa no segundo semestre, 
mais exatamente, após a colheita da 
safrinha”, pontua.

De acordo com os dados 
apresentados por Grassi, a Bolsa de 
Chicago aponta que até o fim do ano, 
presenciaremos uma retração de 7 
a 8% no preço do milho. Porém, será 

preciso atenção às situações que 
podem influenciar no mercado, entre 
eles, o ano político, com as eleições. 
“É um dado a ser levado em conta e 
esperamos que a queda seja ainda 
maior, levando em conta que o valor 
do milho influencia em até 30% no 
valor da dieta, que é a maior fonte de 
despesa”.

Referindo-se a rendimentos o 
supervisor da Real H indica a entrada 
no confinamento com animais entre 
350 a 380 quilos. “Caso ele entre mais 
pesado, acaba ficando menos dias 
confinado, porém a gente acredita 
que o confinamento é uma atividade 
rentável, logo, quanto mais dias estiver 
neste processo, mais rentabilidade 
trará. Claro, mais investimento, maior 
o retorno”, esclarece Grassi.

Para o palestrante um 
confinamento tradicional, com o 
período de engorda de 90 a 100 dias, 
deve entregar animais com 18 a 19 
arrobas.

O produto que o supervisor técnico 
recomenda para os confinamentos é 
o Engorda H 32 Pasto, que se trata 
de uma mistura de 85% de milho e 
15% de um núcleo. Disponibilizam 
aos animais durante um processo de 
adaptação, até que o rebanho passe 
a receber o cerca de 2% do seu peso 
vivo, diariamente no cocho. “Junto 
à variável pasto, que tem de ser de 
boa qualidade, com quantidade de 
proteína suficiente, para suprir as 
necessidades, falamos em ganhos 
moderados na casa de 1,4 quilos ao 
dia, com rendimento de carcaça em 
torno de 55%”, finaliza.

confinamento
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Assessoria Jurídica
Responsável: Lucas Abes Xavier

Representação do Sindicato Rural judicial e extrajudicialmente. O escritório atua 
na defesa dos interesses do Sindicato Rural em juízo e fora dele, patrocinando causas 
judiciais ou administrativas em que o Sindicato seja parte;

Orientação da diretoria com relação à tomada de decisões e suas consequências 
jurídicas;

Análise e pareceres em  contratos em que o Sindicato figura como parte;
Pareceres com relação à folha pagamento de funcionários que o sindicato 

disponibiliza a seus associados;
Consulta jurídica gratuita aos associados

Assessoria ambiental na área rural, técnica e legislação.
Responsável: Ramão Jardim
E representante nos Conselhos da APA do Guariroba e no CERH,  suplentes da 

Famasul e outras câmaras técnicas.

Mais informações (67) 3341-2151 INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 07

Presença 
Conrmada na

AOS ASSOCIADOS DO SINDICATO RURAL DE CAMPO GRANDE



Uma das mais renomadas 
leiloeiras de Mato Grosso do Sul, 
a Leiloboi, vai dirigir 12 leilões no 
mês de abril, sendo três deles, 
durante a 80ª Expogrande. 
Serão mais de 7 mil animais 
comercializados, neste mês de 
abril.

Entre os leilões, destaque para 
o 19º Leilão Reprodutores VRJO 
& Convidados, que acontecerá 
no Terra Nova Eventos, em 
Campo Grande, no dia 8 de abril, 
a partir das 14h (DF). Serão 
110 reprodutores nelore P.O. a 
campo, com avaliação genética, 
de desempenho e andrológico 
completo.

E pela primeira vez, a capital 
de MS será palco do Brangus 
Forte, evento que vai de 5 a 7 de 

abril, no Parque Laucídio Coelho, com a chancela da Associação Brasileira de Brangus. O 
evento finaliza com o leilão no dia 7, a partir das 20h30, com transmissão pelo Agro Brasil TV.

Também é destaque o tradicional Leilão Novo Horizonte, sempre no último sábado do 
mês. Em abril com mais de 4 mil animais de corte, além do Leilão Especial de Corte, em Bela 
Vista (19/04) e Leilão Produtor de Qualidade (26/04), em Jardim.

Para mais informações acesse: www.leiloboi.com

A Nação, concessionária Chevrolet pertencente ao Grupo Enzo, acaba de completar três 
anos de operação e já é considerada uma das melhores concessionárias Chevrolet do Brasil. 
O reconhecimento é da própria General Motors do Brasil S/A, que outorgou à concessionária 
a classificação Padrão pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, pelo segundo ano, mantém 
a liderança no segmento varejista de Campo Grande.

Karlos Cesar Fernandes, Diretor-presidente do Grupo Enzo, reconhece que ser líder em 
tão pouco tempo de mercado não é tarefa fácil. É um resultado que une a vasta experiência 
do Grupo Enzo, que investe no segmento automobilístico desde 1984, à uma estratégia de 
completa revitalização da marca na praça de Campo Grande. “O certificado Padrão A da GM 
reflete o esforço diário da equipe Nação em oferecer um atendimento diferenciado que o 
cliente Chevrolet merece”, conclui Karlos Cesar.

Para o Diretor Comercial da Nação, Leonardo Pascoal, também é importante oferecer 
condições diferenciadas na hora do pagamento. O plano Investe Agro é um exemplo disso. 
A parceria da Nação com o Banco do Brasil tem proporcionado aos produtores rurais muitas 
vantagens. Qualquer modelo da linha S-10 pode ser 100% financiado, com até cinco anos 
para pagar. O produtor ainda pode optar pelo pagamento mensal, semestral ou anual, com 
taxas a partir de 10,50% ao ano e 12 meses de carência para começar a pagar.

Além do Investe Agro, a Nação oferece vários programas para modalidade Venda Direta, 
que beneficia empresários, taxistas e pessoas com deficiência. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (67) 3320-7000. A Nação Chevrolet, concessionária ‘’Padrão A’’ e líder 
de mercado no segmento varejo, está localizada na Av. Coronel Antonino, 1568 e Av. Costa e 
Silva, 429.

DATA/HORA EVENTO LOCAL TRANSMISSÃO

01/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

04/04 • 20h 16º. LEILÃO GADO DE CORTE MULHERES BPW ACRISSUL INTERNET/SITE LEILOBOI

07/04 • 20h LEILÃO BRANGUS FORTE ACRISSUL AGROBRASIL

08/04 • 13h 19ª LEILÃO REPRODUTORES VRJO & CONVIDADOS TERRA NOVA CANAL DO BOI

08/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

15/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

19/04 • 20h LEILÃO ESPECIAL DE CORTE - BELA VISTA/MS SINDICATO RURAL INTERNET/SITE LEILOBOI

21/04 • 13h LEILÃO DE CORTE BR 262 - ANASTÁCIO/MS SINDICATO RURAL INTERNET/SITE LEILOBOI

22/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

26/04 • 20h LEILÃO PRODUTOR DE QUALIDADE - JARDIM/MS EXPO JARDIM AGROBRASIL TV

28/04 • 13h 57º LEILÃO LEILOBOI FAZ. NOVO HORIZONTE FAZ. NOVO HORIZONTE AGROBRASIL

29/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

A B R I L / 2 0 1 8

BAIXE O APP

DISPONÍVEL: ANDROID E iOS

LEILOBOI LEVA 
A LEILÃO 7 MIL 
ANIMAIS EM ABRIL

NAÇÃO CONQUISTA LIDERANÇA CHEVROLET NO VAREJO EM 
APENAS TRÊS ANOS DE MERCADO
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Sindicato Rural de Campo 
Grande: O que o levou a 
escrever o livro em questão?

Nicholas Vital: Também 
atingido por notícias da TV, 
dizendo que os agrotóxicos 
fazem mal, que envenenam 
as pessoas, cresci ouvindo 
isso. Comecei a ver que esta 
história não era verdadeira 
a partir do momento que 
passei a trabalhar com 
agronegócio, inicialmente na 
Revista Dinheiro Rural. Foi 
quando tive a oportunidade 
de visitar mais de 200 
fazendas, e não via nada 
disso que eu ouvia. Ninguém 
passando mal, pessoas 
espumando por usarem 
defensivos, pelo contrário, 
via que utilizam como um 
insumo necessário para a 
agricultura, principalmente 
em uma agricultura tropical, 
como temos no Brasil.

Temos a capacidade 
de cultivo o ano inteiros, 
colhendo três safras por 
ano, mas também temos 
a desvantagem de sermos 
alvo de pragas o ano todo, 
elas têm alimento o ano 
todo, então a gente precisa 
fazer este controle. Isso me 
levou a escrever este livro.

Existe uma história 

muito mal contada, contada 
apenas pela metade, que 
se criou um grande vilão. 
Tinha uma boa história em 
mãos, e como jornalista, 
não teria know-how para 
escrever isso sozinho. 
Então, entrevistei mais 
de 50 especialistas, entre 
produtores rurais, médicos 
toxicologistas, engenheiros 
agrônomos, biólogos, enfim, 
gente envolvida com esta 
questão. E meu objetivo era 
desmistificar esse assunto e 
tentar explicar a população, 
principalmente urbana, alvo 
dessas notícias falaciosas, 
que na verdade o agrotóxico 
não é um problema, e sim, 
o uso incorreto deles. São 
produtos químicos, que se 
usados de forma correta, 
podem sim, fazer mal.

Meu livro não fomenta 
o uso indiscriminado. Meu 
objetivo é contar a outra 
parte da história, que em 
geral está fora da grande 
mídia. As pessoas não 
investigam, não vão a fundo.

SRCG: Em que momento 
os defensivos se tornaram 
vilão e quais os mitos sobre 
o tema?

NV: Os agrotóxicos 
são alvo deste momento 

politicamente correto que 
a gente vive. Sabemos 
que existe uma onda 
ambientalista, não só no 
Brasil, mas no mundo todo, 
e que tem interesses que 
vão muito além da defesa 
da natureza. A maioria 
dessas pessoas são contra 
o capitalismo, contra as 
grandes empresas, grandes 
produtores rurais, e o 
agrotóxico, até por este nome 
que só existe no Brasil, que 
foi definido oficialmente na 
legislação de 1989, tornou-
se alvo.

No mundo todo ele é 
chamado de pesticida, é 
respeitado e não é esse 
terror eu a gente vê aqui no 
Brasil. A gente vê o começo 
dessa onda com o livro da 
Rachel Carson, “Primavera 
Silenciosa”, em que a autora 
cita mutações genéticas, de 
animais, criando um clima de 
terror, que até hoje, 50 anos 
depois, não se comprovou 
verdadeiro. Todas as teorias 
dela não se comprovaram 
de fato. Antigamente os 
produtos eram muito mais 
agressivos e não vimos 
nenhuma geração de 
mutantes. O que temos hoje, 
na verdade, são pessoas 
vivendo mais e melhor, e 
com mais saúde.

Jornalista há 15 anos, sendo 10 
direcionado às coberturas no 
agronegócio. Indignado com notícias 
que colocavam o produtor rural como 
vilão, devido ao uso de defensivos, o 
repórter foi a campo. Trabalhando na 
redação da Dinheiro Rural, pôde visitar 
mais de 200 propriedades rurais e, na 
sequência, entrevistou produtores, 
médicos toxicologistas, engenheiros 
agrônomos e biólogos. Foram mais de 
50 especialistas e o resultado foi o livro: 
“Agradeça aos agrotóxicos por estar 
vivo”. Por Diego Silva

Entrevista
Nicholas Vital 
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A partir 
da década de 90, pós 
Plano Real, quando as 
pessoas passaram a ter um 
poder aquisitivo maior, foi 
quando o mercado passou 
a se aproveitar disso. 
Passaram a criar um grande 
vilão, para vender a solução 
na forma de orgânico, 
custando três vezes mais 
caro. Além desta questão 
de mercado, nos últimos 
anos, a partir do governo 
do PT, houveram incentivos 
grandes em relação 
a agricultura familiar, 
agroflorestas, atividade 
que são nicho no mundo 
todo, e que representam 
menos de meio por cento 
no Brasil. Houve o grande 
momento, em que Lula 
chegou a dizer que era 
o primeiro presidente 
orgânico da história, e até 
mais recentemente, março 
de 2018, passou a dizer 
que o grande agricultor 
é caloteiro, mostrando a 
posição antiagronegócio, 
que esse governo tinha.

Logo, essa “vilanização” 
do agrotóxico é muito 
recente, cerca de 20 anos e 
coincide com o avanço do 
mercado de orgânicos, que 
mesmo crescendo 30% ano, 
representa menos de meio 
por cento do mercado. Não 
sou contra os orgânicos, 
mas tem de ser cada 

macaco no seu 
galho, não se deve 

penalizar ninguém 
pela ideologia.

SRCG: Existem 
falhas nas 

interpretações de dados 
oficiais relacionados a 

alimentos que oferecem 
risco?

NV: Isso evidentemente, 
sempre aconteceu. O ponto 
de partida é que precisamos 
entender que a gente ingere 
substâncias químicas, 
todos os dias, o dia inteiro. 
Seja na água, na comida, 
no ar, e nosso corpo é feito 
para absorver todos esses 
químicos, processá-los e 
eliminar esses produtos. 
As pessoas pensam 
também que orgânicos 
são livres de químicos, 
mas não são, por que se 
usa sim enxofre, sulfato de 
cobre, muitas substâncias 
químicas. E muitas delas 
tóxicas, que são provadas 
pela agricultura orgânica 
também.

Sobre os erros nas 
interpretações de dados 
oficiais, isso aconteceu 
muito, e o grande exemplo 
que eu uso, é o Programa 
de Análise de Resíduo 
de Agrotóxico - Para, da 
Anvisa, antigamente, até 
meados de 2014, o Para, 
que é um programa muito 
importante para avaliar a 
qualidade da comida que 
chega ao mercado e até 
fiscalizar a produção, ele 
era muito deturpado em 
sua divulgação. Colocavam 
no mesmo balaio, produtos 
que estavam acima do 
limite máximo de resíduos, 
junto com produtos que 
eram flagrados como não 
autorizados para a cultura. 
Um exemplo clássico é o 
pimentão, que ficou famoso 
por ser o alimento mais 
intoxicado, cerca de 90% 
da produção, o que não é 
verdade.

O pimentão, a grosso 
modo, podemos considerar 
um primo do tomate, as 
pragas que atacam são as 
mesmas e os defensivos 
que combatem são os 
mesmos. Só que o tomate 
é uma grande cultura e tem 
vários produtos registrados 
para ele, já o pimentão é uma 
cultura menor, as indústrias 
não investem em registros. 
Com isso, nos momentos 
dos testes, ele era flagrado 
com irregularidades, 
assim entravam todos no 
mesmo bolo, e chegavam 
às irregularidades, 
enquanto que na verdade 
o que representavam a 
problemática, era cera de no 
máximo 3% dos pimentões. 
Isso gerava comoção, 
manchete nos jornais 
e pânico na população, 
gerando impacto aos 
produtores de pimentão, 
perdia-se toda uma safra. 
Uma questão irresponsável, 
a ponto do ministro da 
saúde, na época, dar uma 
declaração pública, dizendo 
que em sua casa já não 
entrava mais pimentão.

É uma coisa muito 
irresponsável e tendenciosa 
o que acontecia o país. De 
uns tempos para cá a Anvisa 
mudou sua visão. Está 
muito mais técnica e menos 
ideológica, chegando a 
anunciar recentemente que 
99% dos alimentos estavam 
regulares.

SRCG: Até onde 
orgânicos são solução?

NV: Orgânicos não são 
solução, nisso sou taxativo 
em dizer. Orgânico é um 
segmento de nicho. Vão 
continuar por bastante 
tempo no mercado, vão 
crescer um bom tanto, 
mas nunca vão passar 
de 5 a 10% do mercado. 
Orgânico é alimento de rico. 
A população comum quer 
saber de alimento barato 
e de qualidade, e nisso, os 
convencionais atendem 
perfeitamente.



serviços ambientais

O Brasil, além de ser um grande produtor 
de alimentos, é produtor de serviços 
ambientais. A afirmação é do pecuarista 
de Mato Grosso, membro do GTPS – 
Grupo de Trabalho e Pecuária Sustentável, 
ativista agroambiental e empresário, Caio 
Penido, que em entrevista ao Informativo 
do Sindicato Rural de Campo Grande, 
pontua os principais mitos negativos 
do agronegócio em relação ao meio 
ambiente. 

Segundo o especialista rural, falta 
ao produtor brasileiro reconhecimento 
e remuneração em seu trabalho na 
preservação ambiental. “O Brasil  produz 
gado, grãos e florestas, com isso,  joga 
na atmosfera oxigênio e umidade. No 
território nacional, mais de 60% possui 
cobertura florestal nativa. Sabemos, 
ainda, que um terço da área brasileira 
de floresta está dentro das propriedades 
rurais. Queremos pagamentos pelo 
serviço de proteger a floresta”. 

Para Penido, é importante que a 
sociedade reconheça a eficiência do 
Código Florestal Brasileiro. “Temos um 
código eficiente, moderno, honesto e 
conservacionista”. Entretanto, a imagem 
do setor ainda é prejudicada por erros 
na comunicação. “É um setor rachado, 
com disputas internas e não consegue 
estabelecer estratégias. Precisamos de 
alinhamento, para criamos lideranças e 
termos discursos em comum”. 

Mitos do Agro –  “O primeiro mito 
é que o produtor e os ambientalistas 
não podem ser aliados. É mentira! Com 
bom senso, conseguimos trabalhar os 

mesmos pontos, uma pauta em comum, 
agroambiental, atendendo a todos”. 

Outro mito negativo, que precisamos 
desmentir é a questão das emissões 
de gases de efeito estufa por parte da 
pecuária de corte. “O nosso modelo 
pecuário é majoritariamente a pasto, 
ou seja, as emissões de carbono são 
capturadas, quando se há a intensificação, 
com reforma de pastagem, com sistema 
rotacionado e com investimentos de 
tecnologias, obtendo, assim  o pasto  
coberto o ano todo, resultando no 
estoque de carbono no solo. Isso sem 
contar as APPs – Áreas de Preservação 
Permanente, as florestas”. 

Outro mito do setor refere-se ao 
consumo de água no setor pecuário. “É 
muito divulgada a informação de que 
para produzir um quilo de carne se gasta 
15 mil litros de água. Entretanto, no Brasil, 
boa parte do gado é criado a pasto, com 
isso, a própria é absorvida no solo, vai 
para o lençol freático e reintegrada ao 
sistema”. 

Sobre o desmatamento na floresta 
Amazônica, por exemplo, o especialista 
explica: “Os problemas são ocasionais, 
localizados e pontuais. O que acontece 
é ilegal. São grileiros, criminosos e o 
que eles colocam na área invadida é o 
gado porque é o mais fácil, mas isso 
prejudica a imagem do produtor rural. É 
um especulador de terra”. 

“São informações manipuladas e 
que mostram que o gado é sempre um 
problema”, finaliza o especialista. 

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 12

Produtor rural de MT e membro de GTPS desmitifica fatos irreais do agro

BRASIL É PRODUTOR DE 
ALIMENTOS E DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS





O trabalho diário do produtor rural exige muito mais do que um automóvel moderno 
e sofisticado. O carro do empresário do campo tem que servir tanto para a lida no 
campo, na porteira para dentro, como nas diversas viagens que são feitas tanto para a 
cidade como para outros municípios. Comodidade, imponência, força e economia são 
características procuradas nos transportes de quem atua no campo.

É por isso que a Perkal, pensando nas diversas atividades de quem trabalha no 
agronegócio e na demanda de tempo proveniente da atividade, possui um departamento 
exclusivo para atendimento deste público que é o Vendas Diretas.

A empresa oferece desconto exclusivo de até R$ 17 mil* a produtores rurais 
e condições especiais em financiamentos, nos planos ‘balão’ e ‘fazendeiro’, por 
intermédio da Chevrolet Serviços Financeiros (empresa de financiamento automotivo). 
Acesse www.perkalchevrolet.com.br ou visite nossa loja que fica na Av. Eduardo Elias 
Zahran, 2190, telefone 3348 – 1149. Perkal é na Zahran!

A Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS aumentou em 3% 
a previsão inicial da colheita da safra 2017/2018 de soja em Mato Grosso do Sul. 
Com isso, a instituição projeta, agora, que a produção da oleaginosa deve atingir, 
aproximadamente, 9,048 milhões de toneladas.

De acordo com a Circular Técnica, divulgada nessa segunda-feira (19), a produtividade 
média no estado é de 58 sc/ha. “O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e as 
plantas elevaram seu potencial produtivo, com isso, o agricultor conseguiu colher duas 
sacas a mais por hectare”, afirma o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.

Até o momento, mais de 85% da área de soja teve a colheita concluída, segundo 
informações do Siga/MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio.

Conforme consultas aos sindicatos rurais e/ou empresas de assistências técnicas 
dos municípios e informações obtidas em campo, houve evolução da colheita da soja 
nas regiões Sul, Centro e Norte do estado, sendo o Norte a região com maior taxa de 
avanço, em torno de 82,2%.

Fonte: Aprosoja/MS

PERKAL OFERECE ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO E DESCONTOS 
ESPECIAIS A PRODUTORES RURAIS

APROSOJA/MS ELEVA PREVISÃO DA COLHEITA DE 
SOJA PARA 9 MILHÕES DE TONELADAS
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GENÉTICA ADITIVA, mais de 30 anos 
seguindo as diretrizes de Dr. Hélio Coelho

A Genética Aditiva com mais de 30 
anos no melhoramento genético, tem 
seus animais avaliados por três diferentes 
programas de melhoramento: ANCP, 
Geneplus e PMGZ.

A bandeira da precocidade sexual foi 
erguida 1999, acreditando que a raça Nelore 
tinha indivíduos geneticamente superiores 
para esta característica.

Toda a reposição de fêmeas do plantel 
é feita com as super-precoces (11 a 14 
meses). O índice de prenhes de fêmeas 
com idade média de 14 meses no ano de 
2017 alcançou 82%.

Os machos também são avaliados em 
precocidade, através da ultrassonografia 
de testículos e produção de sêmen desde 
2003. Em 2017, Rem Espião foi identificado, 
produziu sêmen aos 9 meses de idade 
e antes de completar 24 meses, já tinha 
filhos nascidos.

Com um trabalho consistente de 

melhoramento genético, através da 
ultrassonografia de carcaça identificou-se 
um incremento do ganho genético para 
terminação, acabamento e qualidade da 
carcaça. São 13 anos colhendo dados de 
carcaça.

Em 2018 será implantada a eficiência 
alimentar, com o Intergado, na Fazenda 
Canaã, em Terenos.

É hoje, a maior vendedora de sêmen em 
Central do País, com cerca de 30 touros em 
coleta em parceria com Alta Genetics, ABS, 
CRV e Semex.

O rebanho está sendo genotipado, com 
os dados sendo enviados para a ANCP e 
análises assistidas pela Genômica, o que 
vai aumentar a acurácia e o ganho genético 
será antecipado.

“O volume expresso em venda de sêmen 
e touros com altos índices de recompra, 
me dão a certeza que o caminho escolhido 
pelo fundador, meu pai estava correto, 
comemora Eduardo Coelho, diretor da 
Genética Aditiva.
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Senepol SAN selecionou para venda 10 fêmeas, que foram criadas e recriadas a 
pasto no Pantanal. Dentre elas 4 fêmeas que foram avaliadas pelo Prova de Avaliação 
de Desempenho a Pasto do Senepol (PADS - a única prova a pasto da raça), e foram 
classificadas como superiores. 

Todas filhas de touros bem avaliados como HBC Rondon 43k, WC 98N, WC 173, 
Razor da Lasa e Astral da SAN FIV. Algumas são netas da Baton 1627 da Stéfani, da 
HBC 7464 113G, e da Tambacounda da Lasa, conhecida como Lasa 90, campeã de 
produção de oócitos no Centro-Oeste, todas doadoras provadas na SAN. Veja os lotes 
no site http://senepolsan.com.br/expogrande.

A Cabanha Crioulo Onça-Pintada ofertará, na fazenda, no dia 26 de maio, durante o 
1º Crioulaço, 10 animais da raça crioula, todos domados para o laço comprido, esporte 
equestre mais forte do MS.

Os destaques dos animais vão para a Habilidosa da Hulha Negra, campeã de 
Crioulaço em Bento Gonçalves (RS), filha do registro de mérito TJ HIJO DEL SENÛELO. 
E também a Galega da Onça-Pintada, potra de pelagem diferenciada, pouco encontrada 
em MS. Tobiana de olhos azuis, boa de garupa, domada e muito prática no laço 
comprido, filha do BT Original II, reprodutor tobiano reservado campeão adulto em 
morfologia em Quaraí (RS) em 2008. 

Para mais informações entrar em contato pelo whats-app (67) 9-9958-5841

VENDA DIRETA DA SENEPOL SAN E SHOPPING DO 
CAVALO CRIOULO SÃO DESTAQUES EM MS
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A primeira notícia da agenda 
ambiental de 2018 foi a prorrogação 
do CAR (Cadastro Ambiental Rural), na 
verdade, ainda em 29 de dezembro de 
2017 com o Decreto Federal nº 9.257, 
levando o prazo até 31 de maio de 2018.

A segunda notícia da agenda 
ambiental de 2018 foi a retomada (em 
22 de fevereiro) e conclusão (28 de 
fevereiro) do julgamento das ações 
diretas de inconstitucionalidade com 
relação ao Código Florestal (ADC 42, 
ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937).

Esta conclusão de julgamento foi 
importantíssima para todo o país, não 
apenas para o setor produtivo, já que 
trouxe consigo, uma série de dados 
técnicos e debates comprovando a 
“saudável” (sustentável) atribuição 
territorial brasileira em termos de 
meio ambiente, já que ainda há muitas 
possibilidades de aproveitamento 
socioeconômico para nosso território 
em âmbito nacional e internacional.

Mas e o produtor, agora, o que fazer 
após os julgamentos sobre o Código 
Florestal e o prazo do CAR? Partindo 
do ponto de que a inscrição no CAR já 
foi realizada por todos – senão deveria 
– se deve atenção agora à validação 
de todas as inscrições nos estados, 
cabendo ao produtor rural acompanhar 
de perto, acessando ao sistema e aos 
seus técnicos contratados para fazer 
prevalecer as informações declaradas 
por meio de todas as provas possíveis 
para que não sejam apenas informações 
declaradas em um sistema virtual.

Por lei, o que está sujeito ao cadastro 
e análise? Já que ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei, o código 
florestal (Lei 12651/2012) obriga ao 
cadastramento e análise das áreas de 

interesse ambiental (reserva legal, áreas 
de preservação permanente, áreas de 
uso restrito e áreas consolidadas).

A mesma lei que obriga a cadastrar, 
também cria as possibilidades de 
análise, onde podem os órgãos 
ambientais, indicar em cada inscrição 
as mensagens de “ativo”, “pendente” e 
“cancelado”, gerando notificações para 
correções e pedidos de documentos, 
assegurado a todos os direitos de 
qualquer processo, contraditório, 
processo legal e ampla defesa.

Chamo atenção, principalmente, 
neste sentido, a prova da “análise 
temporal” das propriedades rurais, 
já que, considerado constitucional, o 
artigo 68 do Código Florestal, garante 
que, precisamente àqueles que fizeram 
desmates em épocas onde a legislação 
permitia que uma propriedade ficasse 
100% “explorável”, a exemplo do 
bioma cerrado antes de 1989, assim 
permaneçam, o que não seria absurdo, 
já que o Brasil,

como dito, possui, em geral, 65% de 
vegetação nativa em seu território.

Enfim, do produtor rural a todos 
os agentes envolvidos nas etapas da 
cadeia produtiva, começa agora uma 
agenda mais consistente no que diz 
respeito ao ingresso em nichos de 
mercado completamente sustentáveis, 
acesso e remuneração pela preservação 
e respeito ao meio ambiente.

O convite, portanto, é extensivo a 
todos os interessados, interlocutores, 
públicos, privados e demais setores para 
que sejamos uníssonos neste discurso 
ambiental baseado nos dados técnicos, 
é o ambientalismo que se espera a partir 
de agora, melhor, o agroambientalismo 
esperado.

CÓDIGO FLORESTAL E 
CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL: E AGORA?

PEDRO PUTTINI MENDES
ADVOGADO
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c o t a ç õ e s  e  i n f o r m a t i v o

MERCADO AGROPECUÁRIO 

MERCADO BOVINO – R$ / @

Boi Gordo – Campo Grande – à vista - 132
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 120
Fonte: Scot Consultoria – 24/03
 
MERCADO FUTURO – BM&amp;F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Abr/18 141,40
Mai/18 142,80
Jun /18 143,65
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 24/03 
à vista – 132
Prazo / 30 dias – 134
Fonte: Scot Consultoria
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 63,50
Milho – saca de 60 quilos – R$ 33,00
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Mão de obra e serviços SALÁRIO MÍNIMO RURAL: R$ 1.061,00
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F o t o sColuna Social

Sindicato Forte

Evento Real H

Aula de DRONES

Forum for the 
Future of Agriculture

Reunião Diretoria

Curso Téc. em Agronegócio



Agenda de Cursos
Campo Grande

Rochedo

FLORICULTURA, JARDINAGEM E 
PAISAGISMO - AGRICULTURA URBANA

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

CRIAÇÃO E MANEJO DE ABELHAS 
INDÍGENAS SEM FERRÃO

CURSO BÁSICO EM AGRICULTURA DE 
PRECISÃO (PROGRAMA AP MÓDULO 1)

GESTÃO DE RESÍDUOS EM 
PROPRIEDADES RURAIS

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BOVINOS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CAMPO

MANEJO DE PASTAGENS 

FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE

INFORMÁTICA AVANÇADA

2/4 a 5/4 - 32h

4/4 a 6/4 - 24h

5/4 a 7/4 - 24h

9/4 a11/4 - 24h

12/4 a 14/4 - 24h

23/4 a 27/4 - 40h

26/4 a 28/4 - 24h

23/4 a 25/4 - 24h

26/4 a 28/4 - 24h

12/4 a 14/4 - 24h

23/4 a 24/4 - 24h

26/4 a 28/4 - 24h

26/4 a 28/4 - 24h

24/4 a 27/4 - 32h

Corguinho

Aniversariantes

Adalgisa Silva Nery
Adilson Edson Reich
Alvaro Francisco Martins Borges
Amadeu Furtado Alvim
Andre De Souza Junqueira Netto
Anna Lucia Coelho Paiva
Antonieta Lonardoni
Arlindo Almeida De Rezende
Artijaime Faustino De Lima
Aurora Trefzger Cinato Real
Benta Luzia C. Ortega
Carlos Baptista Pereira Almeida
Celso Cortada Cordenonssi
Dacio Queiroz Silva
Decio Coldebella
Divino Rosalino Sandim
Francisca Valeria Costa E Costa
Geny De Pedro
Girlaine Maria A.manica Kube
Giullian De Moraes Rios
Harrmad Hale Rocha
Helio Sanches
Hudson Ferreira De Assis
Ilca Corral Mendes Domingues
Joao Rosa Ferreira

15/04
07/04
06/04
07/04
22/04
11/04
17/04
02/04
10/04
22/04
11/04
24/04
05/04
06/04
06/04
10/04
21/04
03/04
27/04
15/04
10/04
29/04
06/04
19/04
20/04

Jose Eduardo Duenhas Monreal
Jose Fernando Gervasio
Jose Olavo Dos Santos
Jose Roberto Machado
Luiz Carlos Spengler
Luiz Orcirio F. De Oliveira
Luiz Roberto Rodrigues
Marcionilo Alves Dos Santos
Maurilio Antonio Bruzamarello
Naim Dibo Neto
Narciso Zulim
Nelson Luiz De Vasconcelos Jr.
Neusa Vieira Guerra
Nilson Amorim De Paula
Osnei Rosa Da Costa
Pedro Nogueira De Azevedo
Reinaldo Rios Ossuna
Ricardo De Noronha Gustavo
Roberto De Castro Cunha
Ruy Fachini
Sigueyo Sato
Valfrido Medeiros Chaves
Vitor Rabelo Goncalves
Waldir Tramontine
Zenir Pereira De Souza 

06/04
15/04
18/04
14/04
25/04
21/04
23/04
27/04
27/04
12/04
15/04
08/04
26/04
05/04
07/04
28/04
03/04
11/04
14/04
27/04
05/04
15/04
01/04
07/04
11/04


