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Amigo produtor e produtora rural,

A edição de fevereiro de 2019 tem a 
finalidade de proporcionar informações 
para o melhor desempenho dos produtores 
rurais de Campo Grande, Rochedo e 
Corguinho.

Em destaque trazemos a matéria 
especial sobre a visita da Ministra Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias à sede do 
Sindicato Rural de Campo Grande, neste 
mês de janeiro. Com representantes de 
vários elos da cadeia produtiva do leite e 
com autoridades políticas. Foi um encontro 
bastante produtivo, principalmente para a 
pecuária leiteira, que teve suas demandas 
expressas por representantes do setor. 
Entregamos à ministra um documento com 
as principais demandas desse mercado de 
extrema importância para o nosso estado e 
que sofre com tantos gargalos logísticos.

Apresentamos também nesta edição um 
balanço sobre como foi um dos principais 
eventos do agronegócio de Mato Grosso 
do Sul: o Showtec 2019, que por mais 
uma edição, apresentou as novidades 
tecnológicas capazes de contribuir com 
o produtor rural em suas estratégias e 
planejamento.

Trazemos também nesta edição mais 
detalhes sobre a Dinapec deste ano. A feira 
reunirá oficinas do Senar/MS, palestra e 
amostras tecnológicas, entre os dias 20 e 
22 de fevereiro, na sede da Embrapa Gado 
de Corte. 

Por fim, adiantamos algumas 
informações sobre a Expogrande 2019 e 
várias oportunidades de capacitação, siga 
o Sindicato Rural de Campo Grande nas 
mídias sociais e no site, e fique sempre 
atualizado.
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O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) está com inscrições abertas 
para o processo seletivo do curso 
Técnico em Agronegócio, na modalidade 
semipresencial, com a oferta de 2.410 
vagas em 70 polos de apoio presencial 
distribuídos em 21 estados e no Distrito 
Federal.

 
No polo Sindicato Rural de Campo 

Grande, serão oferecidas 50 vagas 
gratuitas, com prioridade aos produtores e 
seus familiares e colaboradores rurais.

 
No ato da inscrição, o candidato deverá 

anexar o histórico escolar e indicar o 
polo de ensino para participar das aulas 
presenciais.

 
O curso Técnico em Agronegócio 

tem carga horária de 1.230 horas e está 
dividido da seguinte forma: 80% é feito a 
distância e 20% com aulas presenciais, no 
polo indicado pelo candidato aprovado.

 Ao longo do curso, o participante 
estudará técnicas de gestão, de 
comercialização e aprenderá como 
atuar na execução de procedimentos 

para planejar e auxiliar na organização 
e controle das atividades de gestão do 
negócio rural.

 
Antes de efetivar a inscrição, os 

candidatos devem ler o edital atentamente, 
pois o sistema aceita somente uma 
inscrição por CPF e não permite edição 
após o envio dos dados. As inscrições vão 
até o dia 14 de fevereiro pelo site senar.
org.br/etec.

 
Em MS são nos oito polos de ensino: 

Aparecida do Taboado (30 vagas); Campo 
Grande (50 vagas); Corumbá (30); Coxim 
(30); Dourados (30), Ivinhema (30); 
Maracaju (30) e Três Lagoas (30)  

No cadastro curricular é preciso 
anexar o certificado de conclusão do 
ensino médio e o histórico escolar, entre 
outros documentos, conforme previsto 
no edital, além de indicar em qual dos 
polos de ensino irá participar. O curso é 
reconhecido pelo Ministério da Educação 
– Mec.

Para mais informações entre em 
contato via 0800 642 0999.

TÉCNICO EM 
AGRONEGÓCIO: NO POLO 
SRCG SERÃO OFERECIDAS 
50 VAGAS GRATUITAS
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vagas gratuitas
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COLHEITA DA 
SOJA A TODO 
VAPOR

Soja

Começou oficialmente a colheita 
da soja e o plantio do milho 
safrinha em Mato Grosso do Sul. 
Os números foram divulgados 
pela Associação dos Produtores 
de Soja e Milho (Aprosoja/MS) e 
Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS (Sistema Famasul), na última 
semana de janeiro.

Serão 1,9 milhão de hectares 
destinados ao cultivo do milho nesta 
safra. Desse total, as plantadeiras 
já semearam 8,4%. A expectativa da 
Aprosoja/MS é de uma safra pujante, 
estimada em 9 milhões de toneladas, 
14,85% a mais que no ciclo anterior.

Quanto a safra de soja, que 
durante a fase de plantio tinha 
previsão de atingir 10 milhões de 
toneladas, devido a estiagem em 
diversos municípios, principalmente 
aqueles da região Sul do estado, a 
estimativa agora é de atingir 8,947 
milhões da oleaginosa, volume 6,6% 
menor que a última safra. Cerca de 
14% do volume previsto, já foi colhido 
pelos agricultores.

“Temos um cenário indesejado 
para o sojicultor. Em média as 
regiões Sul e Centro enfrentaram 
de 10 a 25 dias sem chuvas, mas 
há registros de propriedades sem 
precipitações por 45 dias, justamente 
nas regiões que respondem por 
82,84% da produção de grãos 
em MS”, aponta o presidente da 
Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.

 
“Por outro lado alguns agricultores 

conseguiram comercializar a 
produção em momento de alta do 
dólar, atingindo um equilíbrio nas 
contas”, sinalizou Schmaedecke, ao 
lembrar que quase 40% da safra foi 
negociada antecipadamente. Em 
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janeiro de 2018 o preço registrado 
para a saca de soja era de R$ 62,94, 
já neste mês o valor subiu a R$ 
66,06, uma valorização de quase 5%.

Segundo o presidente da 
Associação o uso de tecnologias 
possibilitou maior extensão para 
cultura soja, em cima de áreas 
antropizadas. “Neste ciclo passamos 
a ter 5,18% a mais de área para o 
cultivo de soja, o que só é possível 
pelo manejo do solo, feito de 
maneira responsável. Esse aumento 
de área acontece em cima de áreas 
antes dedicadas à pastagem e 
produção de cana”, explica.

Em relação à safra de milho, o 
presidente da Famasul, Mauricio 
Saito, afirmou: “Para a 2ª safra, se a 
condição climática for favorável, a 
perspectiva é positiva com relação à 
demanda do mercado externo, que 
projeta uma melhor precificação”, 
explica.

Saito reforçou também: “É o 
momento de fazer gestão para 
garantir bons resultados na evolução 
do ciclo das duas culturas e também 
de sensibilizar o Governo Federal 
sobre a importância para o setor da 
permanência das linhas de créditos, 
garantia de recursos e manutenção 
dos juros para financiamentos”.

10 Anos de Siga MS

Durante o evento a Aprosoja/
MS deu destaque ao Sistema 
de Informações Geográficas do 
Agronegócio (Siga MS), responsável 
pela coleta de dados relacionados à 
ocupação do solo em Mato Grosso 
do Sul.

Neste ano o Siga completa 
10 anos de atividade. A equipe 
da Aprosoja/MS, com apoio da 
Semagro e Famasul, percorreu 
milhares de propriedades 
rurais neste período, tabulando 
informações e as cruzando com 
outras encaminhadas via satélite.

Nesse período o aumento de 
visitas para coleta de dados em 
propriedades rurais aumentaram 
341% durante as safras de milho e 
237% nas safras soja.



INFORMATIVO  OFICIAL SINDICATO RURAL 06

As exportações de carne bovina in natura 
de Mato Grosso do Sul encerraram o ano de 
2018 com alta expressiva. Para o presidente 
do Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy 
Fachini Filho, a qualidade da produção do 
estado é o principal motivo do avanço das 
negociações. “O aumento nas exportações 
acontece principalmente pela qualidade 
expressa na proteína que se produz em Mato 
Grosso do Sul, resultado do trabalho que 
o produtor todos os dias desenvolve com 
profissionalismo e dedicação”.

De acordo com os dados divulgados pela 
Famasul, no acumulado de 2018 as vendas 
para o mercado externo totalizaram 135 
mil toneladas, alta de 12,32% em relação 
às 120,2 mil toneladas de igual período de 
2017.

Já a receita 
de US$ 549,4 
milhões avançou 
6,96% frente aos 
US$ 513,6 milhões 
registrados em janeiro 
a novembro de 2017. Em nível de 
Brasil o faturamento aumentou 7,56% e 
superou US$ 5,4 bilhões.

Na comparação mês a mês, dezembro 
registrou alta em relação à novembro. No 
comparativo com igual período de 2017 
o mês de dezembro de 2018 superou em 
45,35% o volume exportado de carne bovina 
in natura por Mato Grosso do Sul, totalizando 
16,1 mil toneladas. O faturamento ficou 
20,77% maior com US$ 59,7 milhões. 

O Programa Granja Plus que começou em 
2018 já atendeu cerca de 60 suinocultores em 
Mato Grosso do Sul. Com duração de 1 ano 
e 6 meses, ele promove melhorias contínuas 
nas propriedades que produzem aves e 
suínos, nos quesitos ambiental, trabalhista, 
segurança do trabalho, construções rurais, 
biossegurança e no gerenciamento do 
empreendimento. Através de consultorias 
bimestrais, o técnico de campo orienta 
os produtores em relação às legislações 
e analisa os indicadores econômicos da 
propriedade. Quando necessário, o técnico 
orienta mudanças ao produtor, auxiliando 
assim na busca da sustentabilidade 
econômica.

Os suinocultores participantes do 
Programa, estão em vários municípios do 
Estado, como: Bandeirantes, Deodápolis, 
Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, 
Itaporã, Ivinhema,

Jateí, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e 
Vicentina. Para o ano de 2019, a perspectiva é

atender mais 90 produtores e aumentar 
a abrangência do Programa em outros 
municípios do Estado.

O Granja Plus é uma iniciativa do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/
MS), em parceria com a Associação Sul-
matogrossense de Suinocultores (Asumas). 
O Programa atua em todos os sistemas de 
produção, Unidades Produtoras de Leitão - 
UPL, Crechário, Terminação (suinocultura), 
Sistemas Convencionais e Dark House 
(avicultura), com produtores integrados, 
cooperados e independentes. Outro ponto 
importante é a capacitação da mão-de-obra, 
tanto do produtor, como do seu gerente e 
funcionário, através de cursos de Formação 
Profissional Rural - FPR e Promoção Social - 
PS do Senar/MS.

EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA 
IN NATURA DE MS EM ALTA

GRANJA PLUS AUMENTARÁ 
O NÚMEROS DE MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS EM 2019
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empoderamento 

Ao visualizarem 
eventos agro voltados 
às mulheres que têm 
mudado a realidade rural 
do Brasil, as agrônomas 
Priscilla de Castilhos e 
Carina Queiroz, criaram 
o “Empoderamento da 
mulher no agro”, evento 
que acontecerá no dia 
8 de março, na sede 
do Sindicato Rural de 
Campo Grande.

 
“Mesmo que já 

aconteça outros eventos 
voltados à mulher do 
agro, nenhum teve o 
mesmo objetivo que o 
nosso”, destaca Priscilla 
ao sinalizar a intenção 
de reunir mulheres de 
Mato Grosso do Sul.

 
Segundo as 

organizadoras, apesar 
das evoluções positivas 
no meio agropecuário, 
outros aspectos ainda 
carecem de atenção, 
como o nível hierárquico 
dos cargos usualmente 
ocupados por mulheres 
no agronegócio. 
“Ao considerar o 
segmento dentro da 
porteira, apesar da 
evolução recente do 
número de mulheres 
que administram 
propriedades 

agropecuárias, o 
total de mulheres 
desempenhando essa 
atividade ainda é baixo: 
15,31% em 2015”, diz 
Priscilla, ao lembrar que 
a participação feminina 
é mais acentuada em 
estabelecimentos 
ligados a atividades 
pecuárias.

 
 Para os demais 

segmentos (insumos, 
agroindústria e 
agrosserviços), a 
realidade se repete. 
Em 2015, a cada 10 
dirigentes, apenas 
três eram mulheres. A 
mesma proporção é 
válida para os cargos de 
gerência. “Tais dados 
chamam a atenção 
para a persistência da 
desigualdade existente 
entre homens e mulheres 
quanto à ocupação 
de cargos de decisão 
em organizações, seja 
essa uma propriedade 
rural, agroindústria ou 
empresa prestadora 
de serviços – embora 
esse diferencial tenha 
se reduzido no período”, 
finaliza a organizadora 
ao justificar a criação do 
evento.

O EVENTO 
EMPODERAMENTO DA 
MULHER NO AGRO 
ACONTECERÁ DIA 8 
DE MARÇO NO SRCG
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A ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Tereza Cristina esteve no 
Sindicato Rural de Campo Grande para ouvir 
as demandas dos produtores e cooperativas 
de leite de Mato Grosso do Sul e falar sobre 
as estratégias para fortalecer o setor. O 
presidente Ruy Fachini Filho recepcionou a 
também diretora do Sindicato Rural.

 
“É uma honra muito grande receber nossa 

ministra que também é nossa diretora. Os 
desafios do setor são muito grandes, como 
ela colocou, o custo de produção do leite 
é muito alto e através do associativismo e 
cooperativismo podemos ajudar muito. A 
assistência técnica, planejamento e linhas 
de crédito agregam muito e são alternativas 
para melhorar a cadeia produtiva, com cada 
um fazendo a sua parte teremos muitos 
ganhos”, disse o presidente Ruy Fachini.

 
A ministra ressaltou que o leite representa 

uma parte da economia muito forte do Mato 
Grosso do Sul, mas também está ligado a 
parte social. “Temos pequenos agricultores 
que têm o leite como sua renda mensal. É 
um setor que precisa se organizar, precisa 
ter uma política pública para que deixe de 
ter o sobe e desce de preço, como acontece 
hoje, e precisamos qualificar e tecnificar 
esse produtor, além de facilitar a vida dele”, 
disse Tereza Cristina.

 
Diretor do Sindicato Rural e presidente 

do Conseleite (Conselho Paritário de 
Produtores e Indústrias de Leite), Wilson Igi, 

apresentou as demandas do setor, entre 
elas preço, produtividade, mercado externo 
e as cooperativas. Já o diretor-presidente 
da Cresol (Cooperativa de Crédito de Glória 
de Dourados), Olacio Mamoru Komori 
destacou que a cooperativa é uma forma 
de organizar os problemas dos produtores. 
“Mas nós também temos dificuldades que 
precisam ser resolvidas, com diálogo e 
construção de propostas”.

 
Representando o Governo do Estado, 

o titular da Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar), secretário 
Jaime Verruck anunciou que a Agraer 
(Agência de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural) terá um laboratório de 
qualidade de Leite, para desenvolvimento 
de pesquisas e que estará à disposição do 
setor.

 
“O Brasil colocou o leite como produto 

estratégico e a ministra deixou muito 
claro que a estratégia do governo hoje 
não é mais de tutela, as soluções têm que 
ser apresentadas. O produtor rural tem 
que fazer parte da solução junto com os 
Governos. Terminamos a reunião de forma 
totalmente positiva, entendendo a linha do 
Ministério da Agricultura e mostrando que 
está muito próxima a do Governo do Estado. 
Não há dúvidas de que o cooperativismo 
é o caminho para a solução da agricultura 
familiar do MS”, disse o secretário Jaime 
Verruck.

NO SINDICATO 
RURAL, TEREZA 
CRISTINA OUVE 
DEMANDAS DE 
COOPERATIVAS 
DE LEITE

leite
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entrevista - tereza cristina

Em um momento histórico para o Estado, 
Mato Grosso do Sul tem uma “filha da 
terra” à frente da pasta do Governo Federal, 
mais importante para o setor produtivo, o 
Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento). Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias é campo-grandense, engenheira 
agrônoma e pecuarista, já exerceu o cargo de 
Secretária Estadual de Produção, Deputada 
Federal e atualmente é ministra no governo do 
Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Em janeiro ela esteve no Sindicato Rural 
de Campo Grande para conversar com 
produtores de leite de Mato Grosso do Sul, que 
demonstraram grande expectativa quanto a 
melhorias ao setor.

Em entrevista a Ministra também 
esclareceu seus projetos já desenhados nesse 
curto tempo de gestão.

Por Priscilla Peres
Agro Agência Assessoria

O setor leiteiro pode esperar novas alternativas 
econômicas e valorização dessa matéria-prima?

A gente conhece um pouquinho desse setor e 
sabemos que o leite, além de ser um setor que 
representa uma parte muito forte da economia 
do nosso Estado, mas também na área social, 
ele representa muito o social. Por que nós 
temos pequenos agricultores que tem o leite 
como sua principal atividade de renda mensal. 
A agricultura dá uma renda maior, mas ela 
demora 60 dias, 90 dias, o leite é diferente, 
todo mês você tira uma renda, então a gente 
sabe que às vezes a renda é muito pequena, 
mas tem gente que vive dela.

É um setor que precisa se organizar, precisa 
ter uma política de Estado, uma política 

pública para que você deixe de ter esse sobe 
e desce do preço de maneira tão bruta, como 
hoje acontece, e nós precisamos qualificar, 
tecnificar, baixar preço dos produtos que 
podem ser importados para facilitar a vida do 
produtor de leite, que são bem mais baratos 
lá fora. Nós vamos brigar para tirar as taxas 
de importação, enfim, tem várias coisas 
que vamos trabalhar para que essa cadeia 
produtiva seja mais bem sucedida do que ela 
tem sido nos últimos tempos.

Há expectativas de novos mercados para 
pecuária de corte?

Com certeza, temos sim. Nós estamos 
trabalhando o Japão, que já deu sinal verde, 
agora é entrega de documentos e missão 
pra lá e para cá, temos a oportunidade. Nós 
estamos também trabalhando a Indonésia, a 
sensibilização já foi começada, temos alguns 
países asiáticos que vamos tentar, como 
Vietnã, que são menores em população, mas 
que vamos iniciar uma conversa. Devo fazer 
uma viagem pra Ásia em março para conversar 
com esses países e também aqueles que a 
gente já exporta, para fazermos a manutenção 
desses mercados.

O plano safra, no formato atual, atende a 
demanda da agricultura? Aumentarão os valores 
disponíveis?

Nós começamos a discutí-lo, ele nunca 
atendeu a nossa agricultura, que hoje é muito 
grande, mas nós vamos ter que fazer um novo 
modelo e é isso que estamos discutindo agora 
no Ministério da Agricultura, mas ainda não 
temos respostas de como ele irá ficar.

Há alguma orientação aos produtores rurais que 
dividem duas terras atualmente com indígenas?

O que é terra indígena legalmente 
estabelecido, é terra indígena. O que tem 
demanda judicial, tem demanda judicial. Aqui 
o que vamos fazer é discutir com a Funai no 
Ministério da Agricultura, mas ainda é uma 
coisa muito nova, mas nós vamos tentar ao 
máximo diminuir os conflitos existentes hoje 
entre produtores e indígenas em todo o Brasil.

ENTREVISTA

MINISTRA 
DETALHA SUAS 
INTENÇÕES PARA 
O AGRO



Em reunião com a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias, na sede do Sindicato 
Rural de Campo Grande, a presidente do Silems 
(Sindicato das Indústrias Laticínias de Mato 
Grosso do Sul), Milene de Oliveira Nantes, 
apresentou as demandas do segmento no 
Estado. Durante o encontro, que ainda teve 
a presença do secretário estadual de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, 
a representante da indústria laticínia destacou 
que a reunião também serviu para falar sobre 
as estratégias para fortalecer toda a cadeia 
produtiva do leite sul-mato-grossense.

“Foi uma oportunidade para que a indústria 
laticínia do Estado apresentasse à ministra 
sugestões para fortalecer a cadeia do leite, 
que se encontra debilitada no momento. Com 
o novo posicionamento do Mapa (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 
esperamos conseguir valorizar o produtor de 
leite e também a indústria laticínia. Com ambos 
valorizados, teremos produtos com mais 
qualidade e suficientes para atender todas as 
demandas do mercado local”, reforçou Milene 
Nantes. 

A empresária destaca que a principal 
reivindicação foi em relação às importações 
de leite por parte do Governo Federal. “Essas 
importações precisam ser reguladas para que 
não afetem a comercialização dos produtos 
fabricados em Mato Grosso do Sul. Sem 
uma regulamentação, entram muito produto 
importando, afetando os produtos fabricados 
aqui, pois os nossos produtos não têm como 
competir com os importados”, ressaltou.

A presidente do Silems pontua que a foi 
solicitado à ministra Tereza Cristina a redução 
da burocracia para a cadeia do leite. “Hoje, a 
indústria tem de cumprir muitas regras, que 
exigem muito tempo para serem atendidas. 
Produtos semelhantes têm regras diferentes 
e, por isso, solicitamos uma revisão dessas 
normas e legislações para que possamos ter 
um melhor desempenho da nossa atividade”, 
assegurou.

A ministra Tereza Cristina ouviu todas as 
reivindicações e prometeu atender algumas já 

de imediato, enquanto em relação às outras que 
exigem um estudo maior se prontificou agenda 
reuniões para detalhar melhor o pleito, mas 
reafirmou que a indústria laticínia do Estado 
terá um canal aberto com o Mapa. Ela ressaltou 
que o leite representa uma parte da economia 
muito forte de Mato Grosso do Sul, mas também 
está ligado a parte social. “Temos pequenos 
agricultores que têm o leite como sua renda 
mensal. É um setor que precisa se organizar, 
precisa ter uma política pública para que deixe 
de ter o sobe e desce de preço, como acontece 
hoje”, disse.

O secretário Jaime Verruck destaca que, 
no âmbito do Estado, o Silems pediu a 
uniformização das alíquotas. “É uma dificuldade 
que nós temos de regular a questão da 
alíquota de alguns produtos aqui do Estado. A 
indústria está também buscando se modernizar 
e se qualificar, mas para isso precisa de 
uma produção maior de leite por parte dos 
produtores. A indústria também quer a melhoria 
das principais estradas que afetam diretamente 
os produtores rurais e pediu que o Estado possa 
utilizar o Fundersul na recuperação dessas vias. 
Porém, a maioria das estradas utilizadas pelos 
produtores de leite é de responsabilidade das 
prefeituras e, por isso, teremos de fazer um 
estudo para saber onde elas estão localizadas”, 
detalhou.

Jaime Verruck anunciou que a Agraer 
(Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão 
Rural) terá um laboratório de qualidade de Leite 
para desenvolvimento de pesquisas e que 
estará à disposição do setor. “O Brasil colocou 
o leite como produto estratégico e a ministra 
deixou muito claro que a estratégia do governo 
hoje não é mais de tutela, as soluções têm que 
ser apresentadas. O produtor rural tem que 
fazer parte da solução junto com os Governos. 
Terminamos a reunião de forma totalmente 
positiva, entendendo a linha do Mapa e 
mostrando que está muito próxima a do Governo 
do Estado”, finalizou.

SILEMS APRESENTA 
DEMANDAS DA 
INDÚSTRIA LATICÍNIA 
À MINISTRA TEREZA 
CRISTINA
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A produção de carne de frango em 
Mato Grosso do Sul totalizou 408,2 
mil toneladas em 2018. O resultado 
consolidado foi divulgado pela Unidade 
Técnica do Sistema Famasul – Federação 
da Agricultura e Pecuária de MS e mostra 
que o volume é 1,8% menor que as 416 mil 
toneladas produzidas no ano anterior.

De acordo com a Famasul, em 
dezembro o preço médio nominal no 
atacado de Mato Grosso do Sul registrou 
média de R$ 5,21/kg, com valorização de 
9,68% em relação ao mesmo período de 
2017, quando a cotação média foi R$ 4,75/
kg.

Para a analista técnica da instituição, 
Eliamar Oliveira, o desequilíbrio entre 
a oferta e demanda resultou no bom 
desempenho do setor. “A redução da 
produção e o fato do alimento ser uma 
proteína competitiva no mercado, em 
relação à carne vermelha, são fatores 
que contribuíram para o incremento dos 
valores praticados na avicultura”.

Segundo a analista, a tendência é de 
manutenção desse patamar positivo no 
início de ano. “Há uma procura maior pela 
carne de frango, em detrimento a outros 
alimentos, por diversos fatores que vão 
do preço a mudanças em hábitos de 
consumo”.

No mercado internacional, ao longo 
deste ano, as vendas do tipo in natura 
totalizaram 156 mil toneladas, com receita 
de US$ 275,3 milhões, representando 
queda de 10% no volume e 14,4% na 
receita em relação a 2017, quando o 
estado negociou com outros países 173,4 
mil toneladas e faturou US$ 321,9 milhões. 
A China ocupou o primeiro lugar com 
23,9% da receita total com exportações, 
respondendo por US$ 65,7 milhões.

Poder de compra – Apesar do cenário 
de elevação no mercado de aves, o 
produtor precisou desembolsar mais para 
poder produzir. Em dezembro de 2018 a 
relação de troca média foi um quilo de 
frango abatido para 11,69 quilos de milho, 
com queda de 10,63% quando comparado 
ao igual período de 2017 quando foi 
possível adquirir 13,09 quilogramas de 
milho.

Mercado Agropecuário – A partir de 
hoje (21), o Sistema Famasul divulgará 
todas as segundas-feiras uma matéria 
sobre o andamento das principais cadeias 
produtivas de Mato Grosso do Sul. 

Acompanhe! 

Fonte: Sistema Famasul

EM MS AVICULTURA 
REGISTRA QUEDA NA 
PRODUÇÃO E PREÇOS 
EM ALTA

avicultura
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Além das inovações para agricultura 
de grande escala, como a soja e o milho, 
a Showtec na edição de 2019 apresentou 
também novidades para os pequenos 
produtores rurais que vivem da produção e 
comercialização de hortaliças, por exemplo.

Caravanas de sete municípios de Mato 
Grosso do Sul participaram das palestras e 
encontros da Vitrine Hortifrúti do Senar/MS - 
Serviço Nacional de Ensino Rural, totalizando 
mais de 250 pessoas.

 
Para o presidente do Sindicato Rural de 

Campo Grande, Ruy Fachini Filho, existe 
uma demanda significativa, no que diz 
respeito à inovações para agricultura 
familiar. “Os produtores que se dedicam 
à agricultura familiar têm se mostrado 
cada vez mais tecnificados e experientes, 
mostrando resultados impressionantes, na 
qualidade dos produtos e nas estratégias 
de comercialização”, destaca. “Trazer 
tecnologias para esse público na maior 
feira do setor, do nosso estado, é primordial 
para fazermos todas as cadeias avançarem 
juntas”, completa Fachini.

Segundo o assessor técnico da Comissão 
Nacional de Frutas e Hortaliças da CNA, José 
Eduardo Costa, a participação da Famasul 
- Federação de Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso do Sul e dos sindicatos rurais é 
importante para a aplicação do projeto: “São 
pontes estaduais e municipais para que a 
informação chegue corretamente. Aqui em 
Mato Grosso do Sul tem um ponto positivo 
que é o Hortifrúti Legal, que desenvolve essa 
difusão de dados, facilitando e organizando o 
trabalho. Com a rastreabilidade o consumidor 
pode saber de onde veio o produto que 
compra”, completou Costa.

 

Para o produtor rural de Dourados, Rodrigo 
Dutra, assistido pelo ATeG, é importante tirar 
dúvidas sobre a ferramenta com a instituição. 
“Já tinha conhecimento da rastreabilidade, da 
futura fiscalização, autuação, que vai passar 
a valer a partir desse ano. Achei a explicação 
interessante, com detalhes que não sabia”.

 
Segundo o produtor rural douradense, 

Leandro Cardoso Viana, a ação representa 
um aprendizado sobre a legislação: “Eu 
tinha uma ideia superficial do processo, 
como funcionaria e como implantaria. Hoje 
saio com uma mentalidade mais aberta, 
do que tem que ser feito. Está tudo mais 
esclarecido”, complementou Leandro 
Cardoso Viana, de Dourados.

 
Conforme o coordenador do 

Departamento de Assistência Técnica e 
Gerencial do Senar/MS, Francisco Paredes, 
as informações do projeto da CNA devem 
ser incluídas no programa Hortifrúti Legal.  
“Nossa expectativa é conseguir capacitar 
esses técnicos na CNA e auxiliar cada vez 
mais esse produtor em campo. Estamos 
organizando e analisando como vamos 
acrescentar na metodologia de trabalho dos 
técnicos e assim manter o produtor rural 
antenado no que está sendo cobrado pela lei, 
como é o caso da rastreabilidade”, detalhou.

 
HORTIFRÚTI LEGAL

Neste ano, o projeto da Vitrine Hortifrúti 
teve programação durante o Showtec. 
“A proposta do Vitrine esse ano foi 
diversificada. Montamos uma programação 
para os três dias de feira, com palestras no 
período da manhã, e atendimento e visitação 
no período da tarde. Organizamos caravanas 
de vários municípios para visitarem a feira e 
se capacitarem cada vez mais. Produtores 
de Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Ponta 
Porã, Jardim, Dois Irmão dos Buriti e Bela 
Vista vieram acompanhar nosso trabalho”, 
detalhou Dorly Pavei, coordenador do 
Hortifrúti Legal.

Famasul com assessoria SRCG

SHOWTEC AGREGA 
TECNOLOGIAS 
PARA PEQUENOS 
PRODUTORES
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AS NOVIDADES 
DA DINAPEC 
2019

dinapec 2019

A Dinapec 2019 – Dinâmicas 
Agropecuárias será realizada 
entre os dias 20 e 22 de fevereiro 
de 2019. O evento que tem como 
objetivo compartilhar conhecimento 
e disseminar tecnologias é gratuito 
e tem como destaque esse ano as 
oficinas direcionadas a diversos setores 
pecuários.

Com duas horas de duração, os 
participantes trocarão experiências com 
especialistas em áreas como pecuária 
de corte, gestão rural, agricultura familiar 
e sistemas integrados. Entre as oficinas, 
o Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural realizará um sobre 
drone e outra sobre agricultura urbana.

Para o presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, o 
evento vai motivar produtores e unir o 
meio urbano e rural. “É muito positivo 
que uma feira como essa ocorra na 
Capital, apresentando inovações dentro 
de um dos centros de pesquisas mais 
relevantes para o país, que é a Embrapa 
Gado de Corte”.

As oficinas de derivados da 
mandioca, empreender e liderar no 
campo, Cozinha Show - corte de 
bovinos/ovinos e Hambúrguer Kids é 
uma iniciativa conjunta do Governo do 
Estado - por meio da Agraer, Sebrae, 
Senac, Senar, Prefeitura Municipal 
de Campo Grande - via Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia (Sedesc), e Embrapa 
(Unidades  Agropecuária Oeste e Gado 
de Corte).

Outra novidade é a Cozinha Show 
é, da Agraer. Haverá ainda unidades 
demonstrativas de cultivo de maracujá 
e limão, trabalhos sobre a bovinocultura 

de leite - alimentação de inverno, e de 
horticultura, em parceria com a CoopGrande 
(Cooperativa Agrícola de Campo Grande). Com 
a previsão de participação, aproximadamente, 
300 agricultores familiares ligados à zona rural 
de Campo Grande e cidades vizinhas, o “foco 
é desenvolver o cinturão verde da Capital e um 
caminho para isso é capacitar os produtores 
solidificando ainda mais as bases de nossas 
ações”.

Outra oportunidade de capacitação para 
os agricultores são as Boas Práticas de 
Fabricação, ministrada pelo especialista em 
ciência e tecnologia de alimentos da Embrapa 
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Agroindústria de Alimentos (Rio de Janeiro-RJ), 
André Dutra. A aplicação dessa ferramenta 
garante qualidade sanitária e segurança dos 
alimentos.

Encontro de Jovens

Ainda há na programação a realização 
do Encontro Jovens da Agropecuária, uma 
iniciativa do Famasul Jovem, MNP Jovem e do 
Senar/MS, com a finalidade de formar novas 
lideranças do setor produtivo.

Gado de Corte

Mangueiro de Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA), utilização de 
drones como ferramenta na agricultura 
de precisão (Senar-MS), ILPF na prática, 
Sistema de Agricultura de Precisão 
(John Deere) e demonstração de ducha 
veterinária para o controle de carrapatos 
são as oficinas voltadas para os 
bovinocultores de corte.

A ducha veterinária, por exemplo, 
é uma metodologia de aplicação do 
produto que mais se aproxima da 
realidade potencial de cada princípio 
ativo, sendo indicada para o uso no 
campo com resultados animadores. 
O pesquisador da Embrapa Renato 
Andreotti recorda que os prejuízos 
econômicos causados pelo carrapato 
são estimados em 3,2 bilhões de dólares 
ao ano e, por isso, sua relevância em 
abordar estratégias de controle durante 
eventos como a Dinapec.

Seja para corte ou leite, grãos 
ou hortaliças o manejo do solo é 
fundamental. Em 2019, a equipe da 
Embrapa Solos (Rio de Janeiro-RJ) traz 
levantamentos pedológicos realizados 
no âmbito do Zoneamento Agroecológico 
do Estado do Mato Grosso do Sul 
(ZAE-MS). A partir do perfil de solo 
aberto, os pesquisadores mostrarão 
as características de um solo, sua 
classificação no Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos, potencialidades e 
limitações.

Roteiros

Também com duras horas de duração, 
os roteiros tecnológicos dividem-se em 
pastagens, ovinocultura, melhoramento 
animal, tecnologias para a produção 
de novilho precoce, integração lavoura-
pecuária (ILP), integração lavoura-
pecuária-floresta (ILPF), agricultura 
familiar e pecuária de precisão. Os 
assuntos nesta edição tiveram um 
rearranjo atendendo solicitação do 
público.

Cadastramento

Os interessados em participar das 
oficinas e roteiros podem se cadastrar, 
previamente, no site do evento e 
confirmar a inscrição no dia. As vagas 
são limitadas.



parceria srcg e senar/ms

O ano de 2019 está apenas no começo, mas a 
agenda de cursos do Sindicato Rural de
Campo Grande (SRCG) já está bem agitada, 
a previsão é que aproximadamente duas mil 
pessoas sejam capacitadas com os cursos 
que irão acontecer em 2019, em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar/MS).

As capacitações que são voltadas para 
agropecuária, serão divididas pelas regiões 
dos municípios de Campo Grande, Corguinho e 
Rochedo.

De acordo com o mobilizador de cursos do 
SRCG, Renan Gomes, os temas das
capacitações são escolhidos a partir da 
realidade e demandas de cada município.

“A região que atendemos hoje tem uma 
tradição maior com a Pecuária de Corte e de
Leite, as demandas que temos são 
principalmente nessas áreas, mas se 
buscarmos indicadores passados de 
cursos nota-se, que todas as atividades são 
representadas. Na região Sul de Campo 
Grande, por exemplo, existe uma demanda 
voltada para soja e hortifruti, Rochedo e 
Corguinho com a piscicultura”, detalha Gomes.

“Vale lembrar também os cursos de Promoção 
Social, aqueles que melhoram a vida das 
pessoas do campo que inclui a fabricação 
de pães, bolos, derivados da mandioca, entre 
tantos outros que faz muito sucesso com o 
nosso público”, completa o mobilizador.

Para Renan Gomes, as capacitações além de 
motivar, torna o trabalho mais eficaz e
econômico. “Os cursos de formação 
profissional contribuem para a motivação 
de quem participa, faz com que o produtor 
não perca tempo e dinheiro testando e 
experimentando. O engraçado é que um 
produtor não deixa que seu funcionário dirija a 
caminhonete de pouco mais de 100 mil reais, 
mas permite que manuseie uma máquina da 
fazenda 5 vezes mais cara, sem capacitação. 
Os cursos tornam o trabalho mais eficaz e com 
economicidade.”

Os cursos são voltados para o produtor(a) rural, 
seus familiares, técnicos, estudantes e todas 
as demais pessoas que desejam se qualificar 
para ingressar no mercado de trabalho rural ou 
que já atuam e precisam de reciclagem.

Para mais informações: www.srcg.com.br ou 
(67) 3341-2151

PARCERIA SRCG E SENAR/MS 
DEVE CAPACITAR CERCA DE 2 
MIL PESSOAS ESTE ANO



Um dos benefícios dos associados 
do Sindicato Rural de Campo Grande é o 
atendimento odontológico, que desde os anos 
70, quando foi criado, conta com investimento 
da instituição e funcionários capacitados 
para o melhor atendimento aos sócios, seus 
familiares e funcionários.

Com uma média de 100 atendimentos 
mensais, o consultório odontológico atende 
desde crianças a adultos, fazendo serviços 
como os de cirurgia geral, clínica geral, 
prevenção, entre outros.

De acordo com a doutora, Ligia Chistina, 
que há 25 anos atende no SRCG, o respaldo 
da diretoria, é muito importante para o 
atendimento com qualidade. “O Sindicato 
nos oferece as melhores condições para o 
atendimento, uma infraestrutura ótima. Aqui 

temos respaldo, 
carta branca, 
qualquer coisa que 
a gente necessitar a 
diretoria providencia.”

Para o doutor Leonardo Taques, a 
grande vantagem para o associado, é ter 
um atendimento de qualidade, com baixo 
custo financeiro. “Temos equipamentos de 
qualidade, o material de segurança, toda 
estrutura de um consultório particular, com a 
vantagem de ter um custo mais barato para 
os associados e familiares.”

O serviço odontológico do SRCG funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 
13h às 17h. Informações: (67) 3341-2151.

Wesley Alexandre - estágio de jornalismo MNP

COM CONSULTÓRIO MODERNO SRCG 
OFERECE ATENDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS A 
ASSOCIADOS E FUNCIONÁRIOS

Pós Graduação

GESTÃO 
EMPRESARIAL

MENSALIDADE 
PROMOCIONAL

100% PRESENCIAL

Aulas 1x por mês com 
Professores da USP

Fundação de Pesquisas 
Científicas de Ribeirão Preto

FOCO EM MARKETING E RH

Fundada por Professores da USP em 1983

Coordernadora: Profa. Dra. Sônia Valle Walter Borges de Oliveira
Professora Titular da USP de Ribeirão Preto

Rua Raul Pires Barbosa , 116 B Miguel Couto  |  Telefones: 67 3341-2151 ou 67 3341-2696
srcg@srcg.com.br





Agenda de Cursos previstos para 2019

J U N H O

J U L H O

A G O S T O

F E V E R E I R O

M A R Ç O

A B R I L

M A I O

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
ARTES EM TECIDOS: BONECAS E BICHOS DE PANO 
CASQUEAMENTO E MANUTENÇÃO DE CASCOS DE EQUIDEOS
COMO PRODUZIR LEITE COM QUALIDADE 
ARTESANATO DE BORDADO VAGONITE 
FAMÍLIA E QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DE ORÇAMENTO FAMILIAR 
INFORMÁTICA BÁSICA
 INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
MANEJO DE PASTAGENS

ARTESANATO DE BORDADO LIVRE 
CASQUEAMENTO EM BOVINOS (CORTE/LEITE) 
GESTÃO DE RESÍDUOS EM PROPRIEDADES RURAIS 
HIDROPONIA - AGRICULTURA URBANA  
INFORMÁTICA AVANÇADA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS 
MANEJO NUTRICIONAL DE BOVINOS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA RURAL 
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA 
CRIAÇÃO E MANEJO DE ABELHAS INDÍGENAS SEM FERRÃO 
FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE 
FLORICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO - AGRICULTURA URBANA

OPERADOR DE TRATORES - COM ARADOS AGRÍCOLAS

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

INFORMÁTICA BÁSICA

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

11/2 a 13/2 - 24H - Campo Grande

13/2 a 14/2 - 16H -Campo Grande

18/2 a 22/2 - 40H -Campo Grande

19/2 a 22/2 - 32H -Corguinho

28/2 a 2/3 - 24H -Corguinho

ASSOCIATIVISMO 
CASQUEAMENTO E MANUTENÇÃO DE CASCOS DE EQUIDEOS 
INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
 MANEJO DE ORDENHA (MANUAL E MECÂNICA)
 PROCESSAMENTO CASEIRO DE CARNE DE FRANGO 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) 
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BOVINOS 
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PLANTAS MEDICINAIS 
INFORMÁTICA AVANÇADA 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
MANEJO RACIONAL DE BOVINOS PARA ABATE 
NR 31.8 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM AGROTÓXICOS 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA
CONSTRUÇÃO DE ORQUIDÁRIO - AGRICULTURA URBANA 
CULTIVO DE ORQUÍDEAS 
DOMA RACIONAL 
FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE
 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
 PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL



Agenda de Cursos previstos para 2019

N O V E M B R O

D E Z E M B R O

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) 
APICULTURA BASICA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA
 DOMA RACIONAL 
MANEJO DE PASTAGENS
 PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
APICULTURA AVANÇADA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS

S E T E M B R O

O U T U B R O

ARMAZENAGEM DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
COOPERATIVISMO 
GESTÃO DE RESÍDUOS EM PROPRIEDADES RURAIS
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PLANTAS MEDICINAIS 
INFORMÁTICA BÁSICA 
MANEJO BÁSICO DE BOVINOS DE LEITE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA 
PLANTIO E MANEJO DE POMAR - CULTIVO DE CITROS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) 
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA 
INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA 
INVENTÁRIO, PODA E DESBASTE EM CULTIVO FLORESTAL 
MANEJO DE ORDENHA (MANUAL E MECÂNICA) 
NR 31.8 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM AGROTÓXICOS 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA
RELAÇÕES INTERPESSOAIS


