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Amigos produtores,

O mês de maio foi um período muito 
atípico para o Brasil. Em pouco tempo, 
vimos como uma mobilização organizada 
pode ajudar a mudar o rumo do País. 
Desde o começo, o Sindicato Rural de 
Campo Grande apoiou a iniciativa dos 
caminhoneiros. Em nosso entendimento, 
assim como os motoristas, os produtores 
rurais são diretamente impactados com 
alta do diesel.

Entretanto, com o movimento tomando 
rumos diferentes e diante dos impactos 
diretos que vimos no agronegócio, pedimos 
a urgente tomada de decisão por parte 
das autoridades competentes. E vimos no 
decorrer do movimento a urgência de uma 
reforma política, que se faz necessárias, 
mas pelo visto, está longe de acontecer.

Em resposta às demandas do setor 
produtivo, duas medidas foram tomadas: 
a prorrogação do prazo da vacinação da 
contra a Aftosa e a diminuição da alíquota 
do  ICMS de 17% para 12%, solicitado pela 
nossa Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS - Sistema Famasul.

Além disso, trazemos aqui uma matéria 
sobre a prorrogação do prazo para adesão 
ao PRR – Programa de Regularização Rural 
do Funrural para o dia 30 de outubro.

Conheça também nesta edição os 
cursos do Senar/MS que serão realizados 
no Sindicato Rural de Campo Grande e, em 
tempo, parabenizo os aniversariantes do 
mês de junho.

Um forte abraço e o desejo de um 
segundo semestre mais positivo.
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Devido à paralisação dos 
caminhoneiros e o período de cheia da 
região do Pantanal, o setor produtivo 
precisa de um prazo estendido 
para vacinação do rebanho. Diante 
destes motivos, o Sistema Famasul – 
Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS solicitou a prorrogação do 
calendário de vacinação contra a Febre 
Aftosa em Mato Grosso do Sul.

Para o presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Ruy Fachini 
Filho, a medida é positiva para o setor 
produtivo. “A greve dos caminhoneiros 
impactou diretamente a logística das 
vacinas. A nossa sanidade, quesito 
que comprova o perfil empreendedor 
e competente do produtor rural, é 
importante para manter o nosso status 
no cenário mundial”.

O presidente do Sistema Famasul, 
Mauricio Saito, afirmou que a 
prorrogação permite a excelência na 
vacinação. “Mato Grosso do Sul tem 
uma carne de qualidade reconhecida 
no mundo inteiro por ter como 
característica a disciplina, quando o 
assunto é questão sanitária. Diante 
deste atual cenário, não pode ser 
deixada de lado, pois as duas milhões 
de doses precisam chegar ao produtor 
rural para conseguirmos, assim, 
imunizar o rebanho bovino sul-mato-
grossense em sua totalidade”, explica.

Com a portaria, o setor terá mais 
15 dias para regularizar a vacinação. 
“Estamos em um momento turbulento 
que provoca transtornos na logística. 
A ampliação do prazo permite que os 
produtores tenham maior tempo para 
fazer a regularização do seu rebanho. O 
reforço vacinal dá tranquilidade para os 
órgãos de controle”, afirmou Reinaldo 
Azambuja.

O documento de prorrogação do 
calendário de vacinação foi assinado 
pelo diretor-presidente da Iagro, 
Luciano Chiochetta. “Temos hoje mais 
de 5 milhões de doses e precisamos de 
mais 2 milhões para fechar a campanha 
e organizar o sistema de vacinação de 
modo adequado”.

O superintendente da 
Superintendência Federal  da 
Agricultura em MS, Celso Martins, 
ressaltou o objetivo da campanha. 
“Estamos em um momento difícil 
e o objetivo dos órgãos é atingir a 
plenitude da cobertura vacinal de 99% 
do território estadual”.

MATO GROSSO DO SUL TEM 
VACINAÇÃO DA AFTOSA 
PRORROGADA
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SINDICATO RURAL 
DE CAMPO GRANDE 
SEDIA CERIMÔNIA DE 
COLAÇÃO DE GRAU DO 
CURSO TÉCNICO EM 
AGRONEGÓCIO

curso técnico
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Emocionado, o 
presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, 
falou da diversidade de 
idade e de profissão dos 
alunos. “Justo hoje, 25 de 
maio, dia do trabalhador 
rural, comemoramos 
a vitória dessa turma 
unida que vai ajudar no 
desenvolvimento do Agro. 
Temos aqui, profissionais 
da área da saúde, por 
exemplo, que viram no 
meio rural um celeiro de 
oportunidades”.

 

Para o diretor financeiro 
do Sistema Famasul – 
Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, Clodoaldo 
Martins, os alunos de Campo 
Grande aproveitaram 
a oportunidade de se 
capacitar em uma área 
que tem oportunidade de 
emprego.

 
“Atualmente o agro é o 

carro-chefe da economia 
brasileira e este é um setor 
que não para de crescer. 
Em Mato Grosso do Sul, 
temos 8 polos de ensino, 

com quase 550 alunos 
em formação”, reforçou 
Martins.

 
A jornalista Karoline 

Peralta escolheu o curso 
para profissionalizar seus 
conhecimentos sobre o 
setor. “É preciso estar 
preparado para o mercado 
de trabalho. oi no curso 
técnico do agronegócio que 
vimos essa oportunidade”.  
Após a cerimônia, familiares 
e amigos participaram do 
jantar comemorativo.

O SINDICATO RURAL DE CAMPO GRANDE E 
O SENAR/MS REALIZARAM A CERIMÔNIA DE 
COLAÇÃO DE GRAU DE 14 ALUNOS DO CURSO 
TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO.



CAR: INSCRIÇÃO É 
PRORROGADA ATÉ 
31 DE DEZEMBRO 
E ESTADO TEM 82% 
DO TERRITÓRIO 
CADASTRADO

Campo Grande (MS) – O presidente 
da República, Michel Temer, prorrogou 
até 31 de dezembro de 2018 o prazo para 
que proprietários rurais inscrevam seus 
imóveis no CAR (Cadastro Ambiental 
Rural). O decreto que amplia a data que 
encerraria hoje (31 de maio) já está em 
vigor e em Mato Grosso do Sul são mais 
de 60 mil imóveis cadastrados.

Os dados divulgados pela Semagro 
(Secretaria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar) e compilados 
pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul), mostram que 
o Estado tem 60.687 imóveis inscritos 
no CAR, sendo a maioria, 39.482 abaixo 
de quatro módulos fi scais ou pequenas 
propriedades rurais.

Para o presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Ruy Facchini 
Filho, prazo prologando representa um 
benefício ao produtor, mas é preciso que 
o mesmo não deixe para última hora. “Em 
caso de dúvidas, o produtor se dirigir ao 
sindicato”, afi rma.  

Titular da Semagro, o secretário 
Jaime Verruck destaca que a procura por 
informações sobre o CAR se intensifi cou 
nos últimos meses e o Estado avançou 
muito no cadastro. “Chegamos ao fi m de 
maio com mais de 82% de Mato Grosso 
do Sul cadastrado. Considerando que o 
Estado tem 37,5 milhões de hectares, a 
área incluída no CAR até agora chega a 

30,8 milhões de hectares”, afi rma.

Com a nova data, proprietários ganham 
um novo folego para concluir seus 
cadastros, visto que quem não incluir 
sua propriedade no Cadastro terá sérias 
complicações. Resolução do Banco 
Central determina que após o fi m do 
prazo, só terão acesso a fi nanciamentos 
bancários as propriedades rurais inscritas 
no CAR. Alguns frigorífi cos também só 
compram gado da fazenda que tiver com 
o cadastro ambiental em dia, e o Imasul 
também já exige o CAR para aprovar 
quaisquer processos de licenciamento 
de supressão vegetal nativa.

Os pequenos proprietários têm o 
benefício da inscrição gratuita e todo 
trâmite por conta do governo do Estado. 
Basta que procurem o mais rapidamente 
um escritório da Agraer (em qualquer 
município do interior e na Capital) e 
se informem sobre a documentação 
necessária para fazer a inscrição de 
seu imóvel no CAR. Mas a gratuidade 
só atinge propriedades de até quatro 
módulos fi scais. O tamanho do módulo 
varia de acordo com o município, vai 
de 30 hectares no caso de Dourados, 
até 110 hectares em propriedades de 
Corumbá. Os donos de propriedades com 
área acima de quatro módulos fi scais 
devem providenciar por conta própria a 
inscrição no CAR.

Fonte: Semagro com Agro Agência

Car
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VEM AÍ: CAMPO 
GRANDE EXPO

A primeira edição da Campo Grande Expo, 
que vai acontecer de 16 a 20 de julho próximo 
na Capital de Mato Grosso do Sul, foi idealizada 
pela jovem empreendedora Alessandra Piano, da 
Certfica Agro, e com apoio de instituições como 
o Ministério da Agricultura, Sudeco, Embrapa e 
mais de 50 empresas privadas. A nova feira tem 
como proposta a difusão das mais modernas 
tecnologias e práticas de produção e do mercado 
agropecuário brasileiro.

No campo da ciência e tecnologia, a Campo 
Grande Expo vai priorizar a integração de 
atividades produtivas nas propriedades rurais, de 
técnicas como a Integração Lavoura Pecuária, e 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. MS é o 
Estado que está em primeiro lugar, em área, com 
projetos de integração. E no âmbito do mercado, 
quer fomentar os negócios da pecuária, da 
agricultura, da silvicultura e de todas as atividades 
do campo. Em função disso, estão adiantados 
os entendimentos para a participação, durante a 
feira, de caravanas de representantes comerciais 
de vários estados brasileiros e de países sul-
americanos. Por meio de secretarias do Governo 
federal pretende-se que projetos nacionais 
possam ser alavancados através do evento de 
MS.

FEIRA EM EXPANSÃO

A mais jovem feira de agronegócios do Centro-
Oeste, vai ser realizada no Terra Nova Eventos, em 
Campo Grande, MS. Com o planejamento inicial 
de instalar os estandes e todos os serviços numa 
área de mais de 10 mil m², com o grande interesse 
gerado e a venda de todos os espaços destinados 
a grandes expositores, foi necessário ampliar 
bastante e contratar uma área anexa.

Chegou-se então a uma área total de 20 mil 
metros quadrados hoje totalmente tomada por 
estandes.

Importantes instituições públicas e privadas, 
como o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, a SUDECO – Superintendência 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o Banco do 
Brasil, a Prefeitura de Campo Grande, o Governo 
Federal, a Associação Brasileira do Agronegócio 
– ABAG, a Associação Brasileira das Indústrias 

de Suplementos Minerais – Asbram, e empresas 
privadas dos setores do agro, do transporte, 
de insumos, confirmaram apoio e presença 
institucional no evento. Dentre as privadas 
destacam-se as montadoras de tratores e 
colheitadeiras, John Deere, New Holland, Case HI, 
Stara Máquinas Agricolas, a Yara; as fabricantes 
de carros e caminhões Ford, Fiat, Toyota, 
Suzuki, Cargo Caminhões, Iveco; e empresas 
como a Coimma, AutoMaster, MS Energy, Tag 
– Transporte de Combustíveis, Bouwman – 
Tecnologia Agropecuária, Germisul, Seiva, Só 
Sal, entre outras. Na área de comunicação são 
parceiros da feira o Canal do Boi, SBT, a CBN.

NOVO MODELO

O modelo da feira é inovador. Segue o padrão 
dos maiores eventos nacionais do agronegócio, 
como a Agrishow, priorizando a participação e 
o envolvimento direto dos produtores rurais na 
difusão de novas tecnologias e nos negócios 
gerados no evento.

Estão programadas dinâmicas de campo, 
palestras, leilões de gado e rodas de negócios 
durante toda feira. A Campo Grande Expo também 
vai difundir a importância da incorporação de 
recursos digitais e da internet como meio de 
aperfeiçoamento dos processos produtivos 
(Agricultura 4.0). E vai propor Dias Temáticos: Dia 
da Mulher do Agro; Dia do Jovem do Agro; Dia do 
Pantaneiro; Dia da Lavoura; Dia do Leite. Cada 
um dos dias do evento terá um tema diferente e a 
decoração será trocada com motivos de cada um 
desses temas.

PROGRAMAÇÃO

- Whorkshop Agricultura 4.0
- Rodada de Negócios entre países
- Resultado de Provas e Pesquisas da 
   Embrapa
- Painel de Líderes,
- Julgamento
- Rotas do Boi, da Soja, de Florestas
- Dinâmica de Máquinas
- 6 Leilões de Bovinos
- Fórum do MAPA sobre Pecuária de 
  Baixo Carbono
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entrevista

SRCG: Você é um case no consórcio de 
bovinos e suínos, tem sido vantajosa essa 
combinação?

Arão: Iniciei o consórcio suinocultura com 
a pecuária desde 2005, usando técnica de 
fertirrigação para o pasto e produção de gás 
metano na geração de energia, fui pioneiro nisso 
em Mato Grosso do Sul e me orgulho em dizer 
que a produção de biogás é suficiente para suprir 
todo o consumo de energia da propriedade, que 
vai desde a estocagem, secagem e produção 
de ração, até a manutenção dos suínos e a 
fertirrigação. Hoje eu tenho em torno de 500 a 
550 mil litros de dejetos por dia provenientes de 
3,3 mil matrizes suínas, que passam por quatro 
biodigestores de onde é extraído o gás.

Não resta dúvida dos benefícios para a 
pecuária, a capacidade de lotação hoje é 
muito maior. Cheguei a fazer consórcio com 
agricultura, mas o problema é a sazonalidade, 
porque tenho um período que eu não posso 
jogar o produto por que a lavoura não pode 
receber, por exemplo, soja e milho quase prontos 
para colher não podem receber os dejetos.

SRCG: Você produz a própria ração na 
propriedade?

Arão: Produzo 1,75 milhão de quilos de 
ração por mês, que levam milho e farelo de soja 
na composição vindas de lavouras próprias. 
O montante é suficiente para alimentar todas 
as fases de suínos e o gado, que varia entre 
1,8 mil a 2,2 mil cabeças nelore. No sistema 
que eu trabalho, o nelore se adapta melhor 
com o pasto irrigado e ração no cocho, em 
semi confinamento. A terra é tratada com 
NPK (Nitrogénio, fósforo e potássio) e o gado 
apresenta bons resultados de acabamento 
para ser vendido gordo.

SRCG: Quanto você economiza por mês com 
a produção de biogás?

Arão: Eu economizo na faixa de R$ 60 a R$ 
75 mil mensal com a produção de energia, que 
abastece a granja de suínos, o armazém de 
cereais para o milho, a secador, máquina de pré 
limpeza e outros setores da propriedade. Meu 
consumo de energia muito alto, considerando 
ainda mais de 70 funcionários que moram no 
local.

Eu avaliei esse custo de economia há quatro 
anos, quando fiz uma revisão nos biodigestores 
e nos dois meses de manutenção eu fiquei 
usando a energia da rede e gastei esse valor de 
quase R$ 80 mil por mês.

SRCG: Como foi o processo de implantação 
dos biodigestores em sua propriedade?

Arão: Nós tivemos recurso internacional 
para pagar com a queima do gás por 10 
anos, fizemos contrato com a irlandesa AG 
Sert, vendeu créditos de carbono no exterior 
e tínhamos contrato com eles até 2014. Ela 
bancou o financiamento dos R$ 730 mil das 
instalações e descontados em créditos de 
carbono anualmente, com um gestor que 
analisava a produção mensal, mas em todos os 
anos vendemos mais do era necessária e eles 
nos pagavam a diferença.

SRCG: Como funciona o novo modelo para 
otimizar a produção de biogás por suinocultores 
do Estado?

Arão: Nós fizemos junto com a associação 
de suinocultores uma reunião com a Energisa 
e a Aneel e nós vamos passar a ter crédito para 
usar em outro lugar, então vou colocar mais um 
gerador para poder aumentar a produção. 

Vamos supor que eu vou usar 50 mil kw 
(kilowatt) eu mando tudo para a rede, mas se 
eu não usar tudo eu fico com crédito, mas se no 
meu CPF eu tenho outras áreas para onde eu 
possa remanejar isso, eu vou receber normal. 
Eu tenho fazenda em Terenos e também gasto 
muita energia em Miranda com irrigação, eu 
posso creditar desse valor para as outras 
propriedades.

Confira o depoimento do diretor do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Arão Antônio Moraes, 
pecuarista na região da capital e ex presidente 
da Associação Sul-matogrossense de 
Suinocultores (Asumas). No nosso bate papo 
tratamos de integração e das vantagens desse 
consórcio entre bois e suínos.

ENTREVISTA
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SINDICATO 
SUGERE 
CRIAÇÃO DE 
LINHA DE 
CRÉDITO PARA 
COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

A diretoria do Sindicato Rural de 
Campo sugeriu a criação de linhas 
de crédito que possam ser utilizadas 
na aquisição de Reservas Legais em 
Mato Grosso do Sul. As formas de 
compensação previstas no Código 
Florestal foram debatidas com cerca de 
60 produtores rurais e técnicos do setor 
no evento realizado pela entidade, no 
mês de maio.

 
Segundo o diretor do Sindicato, 

Alessandro Coelho, a entidade entrará 
em contato com entidades financeiras 
buscando parcerias para a possível linha 
de crédito. “Existem bancos acessíveis, 
e menos burocráticos, que podem abrir 
as portas para esta proposta. A médio ou 
longo prazo se desenhará um mercado 
em cima dessas cotas, e os produtores 
precisarão desta alternativa para se 
adequarem à legislação”, pontua.

 
Para o presidente do Instituto de 

Meio Ambiente de MS (Imasul), Ricardo 
Eboli, o próprio mercado que vai ditar 
regras monetárias e cotações. “Talvez 
isso possa se tornar uma commodity 
negociável em bolsa de valores. Assim 
as instituições bancárias terão interesse 
nisso. Mas acredito que demore um 

tempo, tendo em vista que dependemos 
de uma legislação federal, e os 
estados ainda estão engatinhando na 
regularização dessas cotas”, destacou 
Eboli, que palestrou aos produtores 
sobre as regras vigentes em MS.

 
Ramão Jardim, assessor técnico do 

Sindicato Rural, instruiu os técnicos e 
produtores que participaram da reunião 
sobre a necessidade de se cumprir os 
prazos previsto no Código Florestal. 
“Queremos orientar os produtores, 
alinhando nosso conhecimento e 
experiência na realização do CAR, com 
o auxílio para aqueles que ainda não 
entenderam como vai funcionar essas 
questões dentro do cadastro”, afirma 
Jardim. “A compensação ambiental é 
um dos temas mais complexos para os 
produtores. A inscrição é obrigatória e 
quem perdeu o prazo estará sujeito a 
penalidades”, completa.

 
Produtores rurais que registraram 

desmatamento até 22 de julho de 2008 
terão direito de fazer esta compensação 
com áreas de outro imóvel, desde que 
ambas estejam inseridas no mesmo 
bioma. A partir deste prazo, precisarão 
recuperar no próprio imóvel.

Diego Silva - Agro Agência Assessoria

linha de crédito

LEI DA OFERTA E PROCURA DEVERÁ GUIAR OS 
VALORES DAS COTAS
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RESULTADOS DA 
PARALISAÇÃO DOS 
CAMINHONEIROS 
PARA O 
AGRONEGÓCIO

Tendo como a principal reivindicação 
a redução dos impostos que incidem 
sob o óleo diesel, a categoria dos 
caminhoneiros mostrou como o Brasil 
é totalmente dependente a logística 
rodoviária. A alta de mais de 50% no 
combustível, no prazo de um ano, 
causou a manifestação e parou um país. 
Assim como o motoristas, produtores 
rurais também são impactados pelo 
preço do diesel, assim, a queda de R$ 
0,46, anunciada pelo Governo Federal, 
contribui para a baixa dos custos no 
campo.

Entre os efeitos da paralisação os 
caminhoneiros conseguiram também 
a formulação e revisão de uma tabela 
com os preços mínimos dos fretes, por 
tipo de carga e eixos do veículo. O que 
também deve impactar o transporte 
dos produtos agropecuários, seja nas 
cargas frigorificadas ou a granel.

Mas a proporção tomada e alguns 
desdobramentos da paralisação, 
puseram em risco o agronegócio. Em 
Mato Grosso do Sul, assim como nos 
demais estados, foram inúmeras perdas 
causadas pelo adiamento da greve. 
Em nota divulgada pela Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS, no dia 
29 de maio, a entidade apresenta a 
necessidade do fim da greve devido a 
uma série de prejuízos à sociedade.

Outras entidades como o Sindicato 
Rural de Campo Grande (SRCG), 
a Associação dos Avicultores de 
MS (Avimasul), Associação Sul-
matogrossense de Suinocultores 
(Asumas) e Movimento Nacional 
dos Produtores (MNP), também se 
pronunciaram a favor do fim da greve, 
mediante aos impactos negativos aos 
agro.

Confira a nota emitida pela Famasul e alguns números do agro:

A Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, embora 
reconheça a legitimidade do movimento dos caminhoneiros, entende ser o momento de 
encerrar a paralisação, diante da crise de abastecimento instalada no país e do avanço 
das negociações.

O prolongamento do movimento tem gerado sérios prejuízos para a sociedade e paralisou 
praticamente todas as atividades econômicas no Brasil, causando desabastecimento de 
combustíveis, alimentos e medicamentos, com impactos significativos na produção e 
nos empregos.

paralisação
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Impacto da greve dos caminhoneiros para o agro em MS

+ de 800 mil de toneladas deixaram de ser processadas e 
usinas paradas

Cana de açucar

Grãos

Aves

Suínos

Leite

Logística

Óleo Diesel

Fonte: Biosul

Fonte: Famasul

Fonte: Avimasul

Fonte: Asumas

Fonte: Famasul

Fonte: FPA

Fonte: Governo Federal

Prejuízo diário de R$ 45 milhões com as exportações 
barradas

3 milhões de aves deixaram de ser abatidas, indústrias 
paradas, perda de peso dos animais

Perda de peso dos animais, indústrias paradas e prejuízos 
de pelo menos R$ 30 milhões

784 mil litros desperdiçados por dia

Preço mínimo do frete mais caro

R$ 0,46 mais barato

Números divulgados após 9 dias de paralisação dos caminhoneiros

Os produtores rurais não estão conseguindo ração para alimentar os animais e 
não têm como escoar suas produções. Suínos e aves estão morrendo nos barracões. 
Somente em Mato Grosso do Sul são 10 milhões de frangos com falta de ração, 32 mil 
matrizes em lactação sem alimentação e 320 mil suínos em terminação com suprimento 
abaixo da necessidade. A cadeia de leite também sofre forte impacto, são 784 mil litros 
de leite desperdiçados diariamente.

Reforçamos que as reivindicações que motivaram as paralisações são válidas e que 
devemos continuar acompanhando o desdobramento das negociações. Ao mesmo 
tempo, devemos prezar pelo bom senso e retornar à normalidade, para que os prejuízos 
aos produtores rurais e à sociedade sejam estancados.



união

O perfil do pecuarista da região 
Centro-Oeste, mais especificamente 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é 
o fator que os deixam dependentes 
do mercado tradicional. Se houvesse 
mais união entre a classe, o poder 
ampliaria e as margens de lucro 
também. O depoimento é do diretor da 
cooperativa Maria Macia, Paulo Emílio 
Fernandes Phomann, palestrante da 
7ª edição do Confinar, evento que 
reuniu cerca de 1.300 participantes 
e finalizou nesta quarta-feira (23), em 
Campo Grande (MS).

Na cooperativa paranaense, 
em determinados períodos, os 
pecuaristas chegam a obter 15% a 
mais no valor da arroba praticada 
no mercado. “Atualmente a margem 
está em 13%, mas foi a união entre 
os pecuaristas que tornou possível 
a formação de uma cooperativa 
com competência suficiente para 
driblar crises mercadológicas, como 
aconteceu durante a Operação Carne 
Fraca”, detalha.

Diversos outros pontos foram 
debatidos no Confinar, entre eles o 
potencial técnico dos pecuaristas. 
“Empregando mais tecnologias 
da porteira para dentro, com mais 
conhecimento e qualificação, 
o pecuarista passa a ter maior 
competitividade, segurança e 
margem de lucro. Àqueles que não se 
adequam, que atualmente é a maioria, 

podem acabar por abandonar a 
atividade”, pontuou outro palestrante, 
Maurício Palma Nogueira.

Segundo Nogueira ociosidade de 
vaca, sem produzir no decorrer do 
ano e pastagem que se degradam são 
os principais gargalos da pecuária. 
“Precisa-se de práticas mais 
adequadas para recuperação das 
áreas e melhorar o pacote gerencial 
das propriedades. Tratar a pecuária 
como negócio, é primordial para a 
atividade”.

A organização do evento assemelha 
o emprego de tecnologias na pecuária 
com uma máquina: que uma vez 
ligada, não se deve interromper o 
processo. “A partir do momento que 
se liga uma máquina, com um bezerro 
recém-nascido, não se deve desligar 
mais. O emprego de tecnologia deve 
ser constante e adaptado de acordo 
com cada sistema de produção”, 
fecha Carlos Gattass, membro da 
organização do Confinar 2018.

Os dois dias de evento somaram 18 
palestras sobre mercado, integração, 
produção e sustentabilidade. Com 
participantes de todas as regiões do 
Brasil, em sua maioria pecuaristas, 
o Confinar contou também com o 
lançamento do livro “Entendendo o 
Conceito do Boi 777”, organizado pela 
equipe da APTA Colina (SP).
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Com mais de 1300 participantes Confinar 
encerra a 7ª edição em Campo Grande Diretor da cooperativa Maria 

Macia, Paulo Phomann

UNIÃO ENTRE PECUARISTAS 
DO CENTRO-OESTE 
OS TORNARIA MAIS 
CAPITALIZADOS, AFIRMA 
PALESTRANTE

 COOPERATIVA DE CARNE MARIA MACIA



funrural
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FUNRURAL:  
PRAZO DE 
ADESÃO AO 
PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO 
É ADIADO 
PARA FINAL DE 
OUTUBRO

MEDIDA PROVISÓRIA FOI DIVULGADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DESSA 
QUARTA-FEIRA

Foi divulgada no Diário Oficial da 
União dessa quarta-feira (30), a Medida 
Provisória que prorroga para o dia 30 
de outubro o prazo para adesão ao PRR 
– Programa de Regularização Rural, 
referente ao Funrural.

Até então, o prazo finalizava nessa 
quarta-feira. Para a presidente da FPA, 
deputada Tereza Cristina (DEM-MS), a 
prorrogação é mais uma vitória do setor 
produtivo para garantir que o produtor em 
dívida regularize sua situação com mais 
segurança jurídica. “No PRR, produtores 
rurais contam com condições especiais 
de pagamento, além da redução de juros, 
multas e demais encargos da dívida”, 
afirma a presidente.

Dentre os principais itens garantidos 
na Lei 13606/2018, que instituiu o 
PRR, estão a redução em 100% das 
multas e encargos legais; a cobrança 
em cascata, quando o produtor paga o 
imposto em várias etapas da cadeia; e 
a redução da alíquota de 2,5% para 1,7% 
aos produtores rurais Pessoa Jurídica. 
“Foi uma redução de 40% na alíquota de 
contribuição assegurada aos produtores 
rurais”, ressaltou a deputada Tereza 
Cristina.

Histórico

O Programa de Regularização 
Tributária Rural (PRR), o chamado 
Refis Rural, foi criado em meio a um 
impasse judicial quanto à legalidade da 
cobrança do Funrural. A contribuição foi 
considerada inconstitucional em 2011 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
mas a mesma Corte voltou atrás em 
março de 2017 e declarou a cobrança 
constitucional. Desde então, muitos 
produtores rurais deixaram de pagar a 
contribuição previdenciária respaldados 
pela decisão do Supremo.

 Em 23 de maio deste ano, por 7 
votos a 3, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) reafirmou, em novo julgamento, 
a constitucionalidade da contribuição 
ao Funrural. Desta forma, o passivo 
do Fundo continua a existir, bem 
como o recolhimento da cobrança 
previdenciária. A decisão da Suprema 
Corte era um dos itens que ainda trazia 
insegurança jurídica aos produtores 
rurais.

Agro Agência, com informações da 
FPA
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A falta de chuvas em regiões produtoras 
entre os meses de março e abril, quando 
a planta estava em desenvolvimento, 
aliada a outros fatores como redução na 
área plantada, pode encolher em 28,27% 
a produção de milho em Mato Grosso do 
Sul neste ano, em comparação com a 
safra 2016/2017. Os dados constam no 
Relatório de Acompanhamento de Safras 
do Projeto Siga (Sistema de Informações 
Geográficas), serviço disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar (Semagro), 
em parceria com a Associação dos 
Produtores de Soja de MS (Aprosoja) e o 
Sistema Famasul.

A projeção que se faz com base 
nos dados do Projeto Siga é de uma 
produtividade de 69 sacas de milho por 
hectare, o que deve resultar na produção 
total de 7,038 milhões de toneladas. A 
área ocupada pela cultura neste ano 
foi de 1,7 milhão de hectares. No ano 
passado a área do milho atingiu 1,852 
milhão de ha, e com chuvas regulares 
a produtividade atingiu 88,3 sacas por 

hectare. Em consequência, os produtores 
de Mato Grosso do Sul colheram a safra 
recorde de 9,8 milhões de toneladas.

A colheita ainda está no início, mas 
os dados que chegam confirmam queda 
na produtividade. Em alguns municípios 
mais afetados pela estiagem, como 
Amambai, a quebra pode chegar a 40%. 
Já na região Norte e Nordeste, que teve 
melhor distribuição de chuvas, se houver 
redução na produtividade, será pequena.

O secretário da Semagro, Jaime 
Verruck, observa que a falta de chuvas 
ocorreu no período crucial para a 
formação dos grãos. Conforme dados 
do Centro de Monitoramento do Tempo 
e do Clima (Cemtec), ligado à Semagro, o 
índice acumulado de chuvas em abril do 
ano passado foi de 2.987 milímetros, em 
todo Estado, contra 972,6 deste ano. Isso 
explica a quebra na produtividade, afirma.

Outro problema foi o plantio tardio 
da cultura por conta do adiamento da 
colheita da soja, dessa vez por excesso 
de chuvas. Isso obrigou os produtores a 

ESTIAGEM DERRUBA 
PRODUTIVIDADE DO 
MILHO E SAFRA DESTE 
ANO PODE FICAR 28% 
MENOR
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Milho

Os dados constam no Relatório de 
Acompanhamento de Safras do 
Projeto Siga (Sistema de Informações 
Geográficas)



plantar o milho em datas diferentes. “Hoje 
temos algumas lavouras já sendo colhidas 
e outras em fase de crescimento”, observou. 
Sendo assim, a produtividade ainda pode 
melhorar.

Nesse caso a safra de milho de Mato 
Grosso do Sul se aproximaria da projeção 
feito pelo IBGE, também em parceria 
com a Semagro. Os números de abril do 
Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) projetam safra de 8,6 
milhões de toneladas, quebra de apenas 
9% em relação ao volume colhido no ano 
passado.

Se a produção reduziu, o produtor pode 
ter a boa surpresa de não sofrer impacto no 

faturamento. Isso porque o milho apresenta 
forte valorização nos últimos meses, 
puxada pela quebra na safra argentina e 
também devido ao desempenho abaixo do 
esperado em regiões produtoras como os 
Estados do Sul do Brasil e Goiás. A saca de 
60 quilos, que foi negociada entre R$ 18,00 
e R$ 20,00 na safra passada, está cotada a 
R$ 34,00 nesta safra, alta de 47% que pode 
compensar a quebra na produtividade.

Sintoma do bom momento para a lavoura 
é o percentual já negociado da safra de 
milho: 17,662%, aponta o SIGA. Nesse 
mesmo período do ano passado o índice 
negociado era de 14,88%

Fonte: Semagro



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 - 128
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 118
Fonte: Scot Consultoria – 30 de maio
 
MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Mai-18  140,50              1,30
Jun-18  142,00              0,55
Jul-18   145,50              0,50
 
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 30/05
à vista – 128
Prazo / 30 dias – 130
Fonte: Scot Consultoria
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 73
Milho – saca de 60 quilos – R$ 34

Fonte Scot Consultoria 
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Mão de obra e serviços SALÁRIO MÍNIMO RURAL: R$ 1.061,91

BOLETIM INFORMATIVO | Junho 2018

1.061,91
1.061,91

1.061,91
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F o t o sColuna Social

Campanha 
Vacinação Aftosa

Palestra Cotas 
Ambientais

Formatura Curso Téc. em 
Agronegócio



Agenda de Cursos
C A M P O  G R A N D E

C O R G U I N H O

R O C H E D O

C U R S O S  -  J U L H O

PLANTIO E MANEJO DE POMAR - CULTIVO DE MARACUJÁ

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PISCICULTURA

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS 

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (MILHO E SOJA)

BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRA MECÂNICA

PROJETO CAMPO FUTURO - SEGURO RURAL

NR 31.8 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM AGROTÓXICOS

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDORES À TAXA VARIÁVEL

PROJETO CAMPO FUTURO - GESTÃO DA PROPRIEDADE

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE HORTALIÇAS

ARTES EM TECIDOS: BONECAS E BICHOS DE PANO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS

INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA

UTILIZAÇÃO DE DRONES COMO TECNOLOGIA DE PRECISÃO

PRODUÇÃO ARTESANAL DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS

PRODUÇÃO ARTESANAL DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS

MANEJO BÁSICO DE BOVINOS DE LEITE

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

PROJETO CAMPO FUTURO - DERIVATIVOS

ARTES EM TECIDOS: LINHAS DE FUXICO

4/6 a 7/6 - 32h

5/6 a 8/6 - 32h

4/6 a 6/6 - 24h e 7/6 a 9/6 - 24h

3/7 a 6/7 - 32h

7/6 a 8/6 - 16h

29/6 a 30/6 - 16h

19/6 - 8h e 21/6 - 8h

25/6 a 27/6 - 24h

28/6 a 29/6 - 16h

5/6 a 6/6 - 16h e 7/6 a 8/6 - 16h

14/6 a 15/6 - 16h

8/6 a 9/6 - 16h

5/7 a 6/7 - 16h

13/7 - 8h

14/6 a 16/6 - 24h

21/06 a 23/6 - 24h

28/06 a 30/6 - 24h

6/6 a 7/6 - 16h e 13/6 a 14/6 - 16h

25/6 a 28/6 - 32h

11/6 a 12/6 - 16h

12/7 a 14/7 - 32h

18/7 a 20/7 - 24h

11/6 a 12/6 - 16h e 14/6 a 15/6

19/6 - 8h

Aniversariantes


