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Amigos produtores,

O agronegócio vive em constantes mudanças, 
com grandes desafios pela frente. Informações 
de qualidade são fundamentais na tomada de 
decisões do produtor rural. Com essa visão, é 
que desenvolvemos o conteúdo desta edição do 
informativo. 

Foi com muita satisfação que o Sindicato Rural 
de Campo Grande aceitou o convite do IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 
colaborar com o Censo Agropecuário 2017. A última 
publicação foi em 2006 e para comprovar a evolução 
do agronegócio em nosso Estado, é importante que 
os dados sejam atualizados.

Com essa intenção, O SRCG participa da comissão 
que vai ajudar no processo de coleta e análise de 
dados e a primeira reunião da CMGEs - Comissão 
Municipal de Geografia e Estatística, em Campo 
Grande, foi realizada em agosto na sede Famasul 
e, em seguida, um encontro ocorreu em nossa 
entidade. A mobilização é nacional para a agilidade 
do processo que tem destaque nesta edição.

Outro destaque do mês de agosto foi a revisão do 
plano diretor. O Sindicato Rural de Campo Grande 
participou da elaboração de uma minuta de lei, 
contendo 238 artigos, especialmente na construção 
do Capítulo sobre a Política de Desenvolvimento Rural, 
por meio de uma consultoria jurídica, contratada 
exclusivamente para acompanhar o trabalho.  As 
discussões sobre foram feitas em diversas reuniões 
comunitárias, realizadas nos 74 bairros da capital.

Além dos dois temas já citados, este Informativo foi 
produzido com o foco nas informações de mercado, 
sobre o setor leiteiro e sobre o ITR – Imposto Territorial 
Rural, cujo prazo termina em 29 de setembro. 

Destacamos aqui, nesta edição, como estão os 
tramites em relação à Cooperativa da Carne e na área 
da agricultura abordamos o tema Vazio Sanitário, 
para que todas as dúvidas em relação a este intervalo, 
que termina dia 16 de setembro, sejam sanadas. 

Produtores: O caminho para o desenvolvimento é 
a informação, mas, de qualidade. Então, desfrutem 
desta edição e contem sempre conosco. 

Até a próxima edição! 
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Presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Rochedo e 
Corguinho

Como e pra onde 
crescer? 
As contribuições do 
SRCG para o Plano 
Diretor de Campo 
Grande

p l a n o  d i r e t o r
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 O estatuto das cidades define 
Plano Diretor (PD) como: “um conjunto de 
princípios e regras orientadoras da ação 
dos agentes que constroem e utilizam 
o espaço urbano”. Na prática, é um 
guia que, de forma planejada, orienta o 
desenvolvimento das cidades, sinalizando 
o que pode, o que não pode, onde e de que 
maneira as ações devem ser feitas. Desde 
uma simples obra de manutenção asfáltica, 
regras para construção civil, mobilidade 
urbana, abertura de novos bairros, até as 
regras de implantação de novas indústrias.  
É um instrumento democrático que deve 
ser construído com ampla participação da 
sociedade. Com a colaboração de vários 
setores e agentes, públicos e privados, 
são definidos objetivos e traçadas metas 
de desenvolvimento, visando qualidade 
de vida, sustentabilidade e outras 
necessidades específicas de cada local. 

 A revisão do PD, segundo o “Estatuto 
da Cidade” deve ser revisado a cada dez 
anos. Em campo Grande, o PD foi instituído 
em 1995. Dez anos depois foi revisado e 
uma nova ferramenta surgiu. Através da lei 
complementar n. 94 foi instituída a “Política 
de Desenvolvimento”. Agora, novamente, 
o documento precisa ser revisto para que 
atenda às novas demandas da capital.

 Segundo o Ministério das Cidades, 
até 2015, segundo dados da Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais 
(Munic), 89% dos municípios obrigatórios 
possuíam planos diretores aprovados. 

Se considerados o total de municípios 
brasileiros, 50% (2.786) tinham Plano 
Diretor. Percentual bem superior ao de 
2005 (14,5%).

Em Campo Grande

O processo de revisão, na capital, começou 
em 2016. Um grupo técnico foi formado 
para orientar as discussões. O Sindicato 
Rural de Campo Grande participou da 
elaboração de 238 artigos, especialmente 
na construção do Capítulo sobre a Política 
de Desenvolvimento Rural, por meio de 
uma consultoria jurídica, contratada 
exclusivamente para acompanhar o 
trabalho. A advogada, Dra. Carolina Alves 
Muniz de Freitas, uma das responsáveis 
pela consultoria explica que, “Por conta 
da troca de gestão municipal, a `Política 
de Desenvolvimento Rural`, contemplada 
naquela versão, foi “arquivada”. O trabalho 
teve de recomeçar”, explica. Com a nova 
minuta de lei em discussão, o SRCG 
solicitou, novamente, a inclusão de pontos 
que contemplem o desenvolvimento rural.

 “Não podemos esquecer que a 
cidade é formada, também, pela zona rural, 
e que o documento precisa contemplar 
projetos e políticas que garantam os 
desenvolvimentos econômico e social que 
o meio proporciona”, destacou o presidente 
do Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy 
Fachini.

SRCG propõe garantias para o 



desenvolvimento rural em Plano 
Diretor

 A consultoria encomendada 
pelo SRCG recomendou, então, a 
inclusão de três artigos, que definem” 
as diretrizes, os objetivos e as 
estratégias para que a Política de 
Desenvolvimento Rural seja eficaz. 
Entre os pontos principais estão: 
a promoção de incentivos fiscais, 
tributários, editalícios e/ou comerciais 
ao produtor rural do Munícipio e à 
agropecuária de base ecológica, o 
estímulo à adoção de práticas de 
sanidade agropecuária e segurança 
alimentar, por meio de convênios 
ou outros instrumentos, ampliar as 
alternativas econômicas, promovendo 
a geração de renda com qualidade de 
vida, propiciar condições favoráveis 
para que a populaão rural permaneça 
no campo juntamente com seus 
familiares, Incentivar as atividades 
associativas e cooperativas, que 
visem a organização dos produtores 
rurais, promoção da qualificação 
profissional dos produtores e da mão 
de obra rural, promoção de assistência 
técnica e extensão rural para as 
pequenas e médias propriedades 
rurais, entre outras. Você tem acesso 
ao documento protocolado no link: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/
planurb/contribuicoes-recebidas/.

“São questões que dependem do 
município para serem implementadas 
e impactam de forma positiva no 
setor e em toda a sociedade”, explica 
Muniz.

“Dialogar e garantir a prosperidade 
do setor é meta constante do SRCG. 
Estamos participando para garantir 
que a integração entre as zonas 
urbana e rural seja, cada vez mais, 
efetiva e promissora”, diz Fachini.
Próximos Passos
As discussões foram feitas durante 
as 74 reuniões comunitárias 
realizadas, uma em cada bairro da 
cidade. Em agosto, foram realizadas 
as audiências públicas. A primeira, na 
sede da OAB – Ordem dos Advogados 
do Brasil e outras nove, realizadas 
nas as sete regiões da capital (centro, 
Lagoa, Prosa, Segredo, Imbirussu, 
Anhanduizinho e Bandeira) e nos dois 
distritos (Rochedinho e Anhanduí).  
De acordo com a diretora-presidente 
da Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano 
– PLANURB, Berenice Maria Jacob 
Domingues, “A solicitação feita pelo 
Sindicato Rural de Campo Grande e por 
outras instituições, deve passar por 
discussões em audiências públicas, 
para que, então, possa ser absorvida, 
dentro dos conceitos pactuados. A 
proposta precisa passar, também, 
pela relatoria do Conselho Municipal 
para que seja incorporada no texto 
final da minuta de lei”, esclarece.
O cronograma da PLANURB prevê 
a entrega da minuta à Câmara 
Municipal, na primeira quinzena de 
novembro.

Acompanhe as discussões http://
www.planodiretorcampogrande.com.
br/

p l a n o  d i r e t o r
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 Apesar de todas as interferências 
externas ao ciclo produtivo, é a demanda 
de animais que está ditando o ritmo 
no mercado do boi gordo. As últimas 
semanas foram de trabalho reduzido 
nas indústrias. A baixa disponibilidade 
de matéria-prima fez com que muitos 
frigoríficos de São Paulo, por exemplo, 
fosse buscar carne em outras regiões, 
inclusive em Mato Grosso do Sul.

 Com menos matéria-prima e 
consumo reagindo na primeira quinzena 
do mês, até mesmo em função do dia 
dos pais, o preço no mercado atacadista 
subiu, o que valorizou a arroba. 

 “Após alguns episódios político-
econômicos, nós temos um mercado 
um pouco mais claro e com demanda, 
ainda que comedida, com sinais de 
aquecimentos no consumo. Nós 
estamos de olho nos indicadores que 
mostram que desde abril o consumo de 
alimentos aumentou no país. Isso reflete 
com certeza no setor. Quem apostou 
nessa melhora lá atrás e investiu está 
aproveitando o bom momento”, explicou 
Renata Fernandes, coordenadora de 
inteligência de mercado de uma empresa 
de produtos agropecuários.

 Na parcial de agosto (até o dia 
24), a elevação do indicador ESALQ/

BM&FBovespa é de expressivos 10,87%. 
Maior alta de preço do boi gordo em 21 
anos. Como aproximadamente 90% dos 
abates brasileiros realizados anualmente 
é de animais a pasto, justifica-se a alta 
em praticamente todas ás praças, já que 
estamos em período de seca. Não se pode 
esquecer que a principal indústria do 
setor voltou às compras, conjuntamente 
a abertura e reabertura de plantas nos 
últimos meses, elevando a competição 
pela matéria prima.

 A dificuldade de encontrar animais 
terminados, fez com que indústrias 
frigoríficas paulistas recorressem 
aos produtores de estados vizinhos, 
principalmente Mato Grosso do Sul. 
A capital Campo Grande na parcial de 
agosto, teve elevação de 12,31%. Já em 
Três Lagoas, a parcial de agosto é de 
12,42%.

 Para Flavio Abdo Saraiva Santos, 
economista pela PUC-SP, MBA em 
Agronegócio pela USP, finanças pela FGV 
e pecuarista na região de Rochedo – MS, 
o mercado está firme. “Falando um pouco 
com vários pecuaristas e frigoríficos, o 
sentimento realmente é de baixa oferta de 
animais, deixando o mercado bem firme, 
com preços subindo bem”.

Boi gordo em alta
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boi gordo

Falta de matéria-prima joga preços pra 
cima em todo o país

por Thiago Rezende 
e Tarcísio Silveira



Censo Agropecuário 2017: 
números que ajudam a 
planejar o futuro

SRCG participa de comissão que vai ajudar 
no processo de coleta e análise de dados

 A primeira reunião da CMGEs - Comissão 
Municipal de Geografia e Estatística, em Campo 
Grande, foi realizada no auditório da Famasul – 
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul, nesta terça-feira (1). As comissões foram 
instituídas em todo o país para ajudar no processo 
de coleta e análise dos dados. Participam, além 
de funcionários do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, representantes dos poderes 
executivo, legislativo, judiciário, instituições e 
organizações locais. 

 “Essa comissão terá o papel de apontar 
possíveis falhas de atuação e buscar soluções. Assim 
conseguiremos cobrir todos os estabelecimentos 
agropecuários”, afirmou o responsável pela pesquisa 
em Campo Grande, Alexander Bruno Pegorare. 

 O diretor do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Wilson Igi, participou da reunião. Igi propôs 
uma parceria para a divulgação do trabalho visando 
mais informação ao produtor. “O produtor precisa 
se preparar para responder. Precisa levantar dados, 
fazer cálculos. Quanto mais preparado estiver, 
melhor será o resultado”, destacou.

 Luciana Prazeres, coordenadora nacional 
do IBGE afirmou que toda parceria é bem-vinda. 
“Não temos verba para campanhas publicitárias e 
precisamos de toda a ajuda possível na divulgação 
de informações”, disse a coordenadora.

 As etapas do processo foram apresentadas 
nesta primeira reunião, em que foi possível tirar 
todas as dúvidas. Outros dois encontros devem ser 
marcados até o final do censo, uma durante a coleta 
de dados e outra no encerramento.

 Sobre a importância da participação das 
entidades de classe neste projeto, o superintendente 
do IBGE, Mario Alexandre de Pinna Frazeto afirmou 
que: “A gente espera com essas reuniões que as 
instituições ligadas ao campo possam ajudar com 
o direcionamento da pesquisa e análise do material, 
validando, assim, os dados”.

c e n s o  a g r o p e c u á r i o
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O Censo 2017

 Serão coletados 
dados referentes ao 
período de outubro de 
2016 a setembro de 2017. 
Em todo o país serão 27 
mil pessoas envolvidas 
no trabalho. Estão sendo 
montados PC - Postos 
de Coleta, que são locais 
temporários de trabalho 
do IBGE, que darão 
apoio aos supervisores 
e recenseadores. Cada 
posto terá um responsável, 
chamado de Agente 
Censitário Municipal. No 
PC serão repassadas 
orientações técnicas para 
as equipes de campo, além 
de controle administrativo 
e transmissão de dados.

 Os recenseadores 
vão percorrer todos 
os estabelecimentos, 
munidos com uniforme, 
crachá de identificação 
e computador de mão. 
A tecnologia permite 
coletar os dados e fazer 
a transmissão simultânea 
para o Posto de Coleta. 
É por este aparelho que 
técnicos se comunicam com o pessoal do 
campo para tirar dúvidas e fazer orientações. 

 O IBGE estuda a possibilidade de 
oferecer, já neste censo, a opção virtual de 
fornecimento de dados. “Principalmente para 
o grande produtor que tem muitos dados a 
fornecer, pode ser uma ferramenta muito útil”, 
explicou Frazeto. O produtor acessaria pela 
internet um formulário com as questões e 
repassaria os dados pelo computador, tablete 
ou smartphone. Ainda não há data para que 
isso seja disponibilizado. 

 O treinamento dos trabalhadores será 
feito a partir de agosto. O trabalho de campo 
começa no dia 1 de outubro e está previsto para 
terminar em 28/02/2018. 

 Serão atualizados dados como: número 
de estabelecimentos, moradores, trabalhadores, 
custos de produção, rebanho e outros números 
que ajudam a dimensionar a agropecuária.

 “Nossos dados estão desatualizados 
e precisamos atualizar, isso é fundamental” 

declarou a coordenadora nacional, Luciana dos 
Prazeres.
 
 “É importante atualizar os dados da 
agropecuária da Mato Grosso do Sul e oferecer 
condições de estudos, pesquisas e políticas 
públicas para o setor”, enfatizou o gestor da 
unidade técnica do Sistema Famasul, Justino 
Mendes. 

Dúvidas e Sugestões

 É importante ressaltar que todas as 
informações coletadas pelo IBGE têm garantia 
de sigilo e servem apenas para fins estatísticos. 
Foram disponibilizados dois telefones para 
contato direto com o responsável pela pesquisa 
em Campo Grande. Para dúvidas sobre a 
identificação do recenseador e sugestões é só 
ligar: 3032-4239 e 3032-4245
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Empregada que dorme e permanece 
no emprego. Considera-se como 

horas de trabalho ou não ?  A quem 
incumbe o ônus da prova?

Eduardo Coelho Leal Jardim
Advogado – OAB/MS 4920

Consultor jurídico - 21.02.2017

A boa técnica recomenda que os artigos jurídicos sejam feitos em linguagem científi ca impessoal, redigidos 
na 3ª pessoa do singular. Irei romper essa recomendação para fazê-lo na primeira pessoa, com o objetivo 
de atrair para mim a responsabilidade pessoal do que abaixo segue.
  Uma das questões mais tormentosas e difíceis que tenho me deparado, a partir da Emenda 
Complementar n. 150/2015, é quanto à jornada de trabalho das domésticas que moram no emprego e 
fi cam neste local mesmo nos domingos e feriados.
 Mister se faz indagarmos a nós mesmos, se o tempo em que a empregada doméstica permanece 
no local do emprego deve ser considerado como horas de trabalho ou não? E, nesse caso, a quem incumbe 
o ônus da prova (dever processual de provar o que alega).
 Deve-se invocar o bom senso na solução do confl ito em detrimento da regra rígida processual do 
ônus da prova?  Eis uma pergunta que merece ser examinada e discutida.
 Não gostaria de ter de me submeter a responder essa dúvida que emerge da relação de trabalho 
entre empregada e patrão, pois enfrentará discordâncias, críticas, embora possa provocar alguns elogios, 
na medida em que o tema é ainda embrionário, com contornos e resultados imprevisíveis. Poucas são as 
decisões judiciais a respeito. Afi nal, o tema é novo.
 Mas, como profi ssional do direito do trabalho e desempenhando funções que me colocam dia-a-dia 
frente a esse embate, não posso me furtar de emitir opinião particular que, se não for a ideal, pelo menos 
trás conhecimento ao leigo e instiga aprofundamento no aspecto jurídico. E, sobretudo, de interesse da 
classe patronal, que é a destinatária dessa coluna jurídica, que poderão se valer deste artigo para eventual 
demanda judicial futura. 
 O artigo 818 da CLT prescreve que o ônus da prova incumbe a quem alega e, no mesmo sentido, o 
art. 378 do novo CPC.
 Dizia o saudoso Mozart Victor Russomano, considerado um dos mais notáveis juristas do Direito do 
Trabalho, que o “normal presume-se; o anormal, de exceção, deve ser provado por quem alega”.
 Com essas frases e entendimentos é possível interpretarmos o artigo 12 da Lei Complementar n. 
150, de 1º de junho de 2015, ao dispor que

Por um lado, temos a obrigatoriedade da utilização dos cartões de ponto, não precisando o empregador 
doméstico ter mais de 10 (dez) empregados. Sem eles, inverte-se o ônus da prova, isto é, a jornada de 
trabalho deve ser provada pelo patrão, sob pena de serem consideradas válidas as alegações dos 
reclamantes em suas petições iniciais.
 Por outro lado, temos a favor do patrão o argumento de que a nova Lei dispõe que não serão 
computadas como horas de trabalho as horas em que o empregado permanece no local de trabalho, por 
nele morar.
 Com efeito, valendo-se da regra processual do ônus da prova, posso até dizer que, como se encontra 
escrito na lei que não se considera como horas de trabalho as que o empregado permanece no serviço por 
força de nele residir, o ônus da prova é de incumbência do empregado, mesmo havendo a obrigatoriedade 
dos cartões de ponto.
 Afi nal, quem alega fato de exceção, que não se encontra escrito nos limites da lei, deve provar sua 
tese. Valendo-me desses ensinamentos ouso em dizer que nas situações em que a doméstica residir no 
local de trabalho e postular por horas extras em relação às horas que permaneceu no local de trabalho sob a 
alegação de se encontrar à disposição do patrão, quem tem que provar é ela, a despeito da obrigatoriedade 
dos cartões de ponto. 
 Contudo, a segurança do patrão, cumprindo a lei, é adotar os cartões de ponto, eliminando-se assim 
essa incerteza do ônus da prova. 

“É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer 
meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo”

“Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os 
feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de trabalho nele 
permaneça não serão computados como horário de trabalho” 

E cotejá-lo com o parágrafo 7º do artigo 2º da LC 150/2015 que diz:



INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 09

v a z i o  s a n i t á r i o

Vazio Sanitário: 
SRCG alerta para 
cumprimento da 
legislação

 Termina no dia 15 de setembro, 
o período de vazio sanitário em Mato 
Grosso do Sul. Até lá, está proibido o 
plantio de soja, assim como manter viva 
a oleaginosa nas áreas de produção do  
Estado. 
 
 A finalidade da ação é diminuir a 
sobrevivência do fungo que ocasiona a 
ferrugem asiática, denominado científico 
de Phakopsora pachyrhizi, durante a 
entressafra e, por consequência, reduzir 
e dar por fim os casos da doença na 
safra de soja. 

 O período da entressafra 
citado compreende entre setembro e 
se estende até março e abril. Para o 
presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Ruy Fachini Filho, é importante 
que o produtor fique atento ao prazo, 
atendendo à legislação.
 
 “Sempre fazemos este alerta, 
uma vez que a ferrugem asiática traz 
inúmeros prejuízos. Essa medida é 
necessária para quebrar o ciclo do 
fungo”, salienta.  

 O que Fachini quer dizer é 
que apesar dos inúmeros defensivos 
agrícolas existentes no mercado, a 
melhor forma de combate continua 

sendo o período do vazio. De acordo 
com a Embrapa Soja, a ferrugem precisa 
de hospedeiro vivo, ou seja, as plantas 
de soja, para poder se desenvolver e 
multiplicar, reduzindo a quantidade de 
esporos no meio ambiente. 

 E não é a toa a preocupação do 
presidente, na safra 2016/17, Mato 
Grosso do Sul, sendo o Consórcio 
Antiferugem, contabilizou 64 
ocorrências de ferrugem. Em números 
absolutos, ficamos atrás apenas do 
Rio Grande do Sul e do Paraná, onde 
foram registrados 115 e 87 focos, 
respectivamente.  O Brasil registrou na 
temporada em questão 415 focos.  

 Na safra 2015/16, foram 
registrados no Estado 67 focos. “É um 
caminho longo para chegarmos na 
excelência de não registrarmos nenhum 
foco, mas só conseguiremos isso com 
muita informação”. 

 O Consórcio Antiferrugem 
é uma plataforma que permite o 
acesso facilitado as informações e 
ao monitoramento da dispersão da 
ferrugem-asiática da soja no Brasil.  O 
projeto foi idealizado pelo  Laboratório 
de Epidemiologia de Plantas da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande 



v a z i o  s a n i t á r i o
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do Sul) e o Grupo de Pesquisa Mosaico 
da UPF (Universidade de Passo 
Fundo), responsável pela construção e 
manutenção das primeiras versões do 
sistema A.

 A equipe da Embrapa Soja 
é responsável pela coordenação 
do Consórcio Antiferrugem e o 
gerenciamento do conteúdo do website. 

 Combate - A Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar (Semagro), de Mato Grosso do 
Sul, publicou a Resolução da Semagro 
n° 648, de 15 de agosto de 2017, que 
mantém o período do vazio sanitário (15 
de junho a 15 de setembro) e determina 
data-limite para semeadura da soja, no 
Estado. Portanto, a partir da safra 2017-
2018, os produtores de soja de Mato 
Grosso do Sul terão calendário para 
a semeadura da soja, que deverá ser 
realizada entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano.
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Climatologia Cíclica 
de Precisão: uma nova 
maneira de planejar a 
produção

Palestra no SRCG apresenta 
ferramenta aos produtores
 Poder planejar a lavoura, o manejo da 
pastagem, ou o plantio da floresta com maior 
antecedência e mais assertividade é o que 
propões a Climatologia Cíclica de Precisão, 
ou também conhecida como Geoclima. A 
palestra ministrada pelo doutor em Geografia 
e pesquisador da Universidade Federal do 
Oeste da Bahia, Ricardo Reis, apresentou a 
nova ferramenta para agricultura e pecuária de 
precisão, nesta segunda-feira (14), na sede do 
Sindicato Rural de Campo Grande.

 “O clima é um grande desafio para o 
produtor rural que já enfrenta tantos outros. A 
tecnologia, a pesquisa e a divulgação dessas 
informações estão ajudando a diminuir os 
riscos e ter mais sucesso na gestão. Toda 
ferramenta que permita que o setor seja mais 
produtivo, lucrativo e sustentável tem que 
chegar ao campo”, afirma o presidente do 
Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy Fachini 
Filho.  

 O Geoclima consiste em um 
monitoramento do clima em longos períodos.  
Utilizar ciclos naturais que possuem tempos 
de permanência e de retorno em períodos de 
11 anos, 1 ano, 30 dias, ou o mais comum, 
1 dia. “Olhar para o passado, e quando eu 
digo passado, me refiro a milhares de anos 
de registros em função das mudanças do 
clima da terra. Avaliar os períodos cíclicos de 

permanência e retorno de chuvas, estiagens, e avaliar 
de que forma isso vai interferir no agronegócio”, 
explica Reis.

 O projeto piloto, implementado há cerca 
de 1 ano, na região conhecida como Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) já tem 40 
participantes. São produtores que instalaram em 
suas áreas equipamentos para monitoramento 
eventos meteorológicos e aderiram ao projeto. 
Segundo o pesquisador, “Este é um trabalho feito 
em parceria com o agricultor e com o pecuarista. 
Toda vez que chove é preciso que o produtor recolha 
as informações e lance no sistema. Assim que os 
números vão para a plataforma, eu analiso os dados, 
contraponho com outras informações e emito um 
relatório. Os dados servem, tanto para um registro 
a longo prazo, quanto para que possamos avaliar a 
instantaneidade do evento”, afirma. 

 O preço cobrado pelo serviço varia de 
acordo com o tamanho da área e da adesão ao 
serviço. Quanto mais produtores de uma mesma 
região aderem ao serviço, mais baixo fica o custo, 
e mais eficiente fica a previsão, por conta do maior 
número de dados a serem analisados. Os preços 
podem variar entre R$ 0.65 e R$ 1.40 por hectare. 
Para grandes áreas são estabelecidos limites para 
cobrança”, explica Ricardo.

 Um dos benefícios é poder planejar a melhor 
data para plantio, início de colheita e utilização de 
defensivos, em função das janelas que podem ser 
previstas com antecedência de 1 ano.  “Mas nossa 
experiência vai além do planejamento do plantio 
e da colheita. É possível melhorar resultados na 
comercialização. Na safra passada, conseguimos 
prever uma estiagem que afetaria a produção de 
soja nos Estados Unidos. Recomendamos que os 
produtores segurassem a venda por mais algumas 
semanas. O problema na safra americana fez 
diminuir a demanda de produto e o preço reagiu. 
Conseguimos um ganho de 5 reais por saca, em 
função do nosso planejamento”, comemora Reis.

 O engenheiro ambiental, Rafael Dornelas, 
assistiu à palestra: “É importante saber que o Brasil 
está despontando em pesquisas e tecnologias que 
visam não só produtividade e lucratividade, mas 
também sustentabilidade”.



c o o p e r a t i v a  d e  c a r n e
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 As discussões sobre a criação 
da Coperativa da Carne em Mato 
Grosso do Sul avançaram em agosto. 
O ciclo de palestras e apresentação 
de estudos de viabilidade econômica 
fizeram parte da programação que 
reuniu pecuaristas, pesquisadores e 
representantes de entidades ligadas 
ao setor, na sede do Sindicato Rural de 
Campo Grande, no dia 11 de agosto.

 “A iniciativa partiu dos próprios 
produtores rurais e agora conta com o 
apoio de entidades, como a Famasul, 
OCB/MS, Sindicatos Rurais e Sebrae. 
Contribuímos com um estudo de 
viabilidade econômica, essencial para 
o andamento da cooperativa, que 
deverá ter uma atenção ímpar para a 
qualidade, agregando valor a todos os 
elos da cadeia”, destaca o presidente 
do Sindicato Rural de Campo Grande, 
Ruy Fachini Filho.

 O pecuarista, Paulo Martins, 
participou das palestras, com interesse 
em ser um cooperado. “A pecuária 
evoluiu muito. Somos eficientes da 
porteira pra dentro. Da porteira pra fora, 
precisamos criar mais oportunidades”.

 Segundo o presidente da 
Organização das Cooperativas do Brasil 
(OCB/MS), Celso Régis, é plausível a 
iniciativa. “Todas as manifestações 
de grupos que pensam em criar uma 
organização empresarial com o modelo 
corporativo, são muito importantes. 
A gente vê com bons olhos um grupo 
de pecuaristas buscando alternativas 
viáveis para driblar a crise.”

 Na oportunidade, foram feitos 
questionamentos e contribuições para 
o plano de negócios, elaborado pelo 
Sebrae/MS.

Cooperativa da Carne: documento reúne dezenas de 
assinaturas e negociações avançam na capital

Mais de cem pecuaristas lotaram o 
auditório do SRCG



 Cr iadores 
da região Norte 
de Mato Grosso 
do Sul também 
participaram da 
reunião, com a 
finalidade buscar 
informações que 
possam ser replicadas na 
construção de uma outra 
cooperativa.

Próximos passos

 O pecuarista, José Lemos 
Monteiro, uma das lideranças à frente 
da formação da cooperativa, já planeja  
os próximos passos: “Agora com o Termo de 
Interesse de Adesão, assinado pelos pecuaristas 
vamos trabalhar na elaboração do estatuto e escolha 
de representantes. Este processo será feito de forma 
cuidadosa. A expectativa é que no prazo de 30 dias a 
cooperativa seja oficializada”, complementa Monteiro.

 A reunião contou com autoridades de diversas regiões do Estado, 
entre elas, a presidente do Sindicato Rural de Ivinhema, Edy Elaine Tarrafel; o 
diretor do Sindicato Rural de Figueirão, Rogério Rosalin; o presidente do Sindicato de 
Água Clara, Moacir Reis; o diretor do Sindicato Rural de Camapuã, Antônio Silvério de 
Souza; o presidente do Sindicato Rural de Bela Vista, Leandro Mello Aciolly (Dindo); 
além dos diretores da Famasul, Luís Alberto Moraes Novaes e Terezinha Candindo;  e 
o deputado estadual Felipe Orro.  
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 Depois de cinco meses de preços 
favoráveis, em Mato Grosso do Sul, junho e 
julho acumularam queda no valor pago ao 
produtor. “Nos últimos dois meses, passei 
a receber vinte centavos a menos pelo litro 
do leite. E este é exatamente o lucro que o 
produtor tem. Isso significa que estamos 
empatando, neste momento. Nem lucro nem 
prejuízo”, afirma Wilson Igi, produtor e vice-
presidente do Conseleite/MS - Conselho 
Paritário entre Produtores e Indústrias de 
Leite de Mato Grosso do Sul.

 De acordo com a Famasul- Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do 
Sul, o preço pago ao produtor continuou em 
queda em agosto. O litro caiu de R$ 1,0142 em 
julho, para R$ 0,9803 no mês seguinte.

 A desvalorização vem justamente no 
período em que se esperava aumento dos 
preços, em função da entressafra. Além disso, 
“O consumo não está reagindo. Uma das 
causas é a crise enfrentada pelo país. São 
mais de treze milhões de desempregados. 
São famílias que freiam o consumo, 
consequentemente, diminuem ou tiram o leite 
da compra” explica Igi. 

 Por causa da instabilidade do mercado, 
muitos produtores estão abandonando a 
atividade no Estado. Em Paranaíba, que fica a 
400 quilômetros de Campo Grande, o produtor 
Nilo Ferraz encerrou as atividades leiteiras, 
depois de 12 anos. 

 Durante este período ele investiu em 
estrutura, genética e assistência técnica. 
Chegou a produzir 700 litros de leite por dia 
na propriedade de 40 hectares. Descontente 
com a rentabilidade do setor, vendeu o 
equipamento e os animais para investir em 

instalações para a engorda de gado de corte. 

 Da antiga estrutura, aproveitou 
apenas a irrigação, instalada em uma parte 
da pastagem. “O leite não permite que você 
faça grandes investimentos, já que os preços 
oscilam demais. É muito instável. Ficamos 
refém do preço que sobe e desce toda hora. 
Do jeito que está, só ficarão os grandes 
produtores, que compensam o preço com a 
alta produtividade, e os pequenos, que não 
dependem de mão de obra”, afirma Ferraz, que 
já foi conselheiro do Conseleite/MS.

 De acordo com Conseleite/MS, nove 
conselheiros abandonaram a atividade 
nos últimos anos. “Ainda devemos levar 
em consideração que, um conselheiro é, 
normalmente, um produtor estruturado, 
referência na atividade. Eles estão migrando 
principalmente para piscicultura, gado de 
corte e agricultura”, afirma Igi.

Captação em queda

 Os dados mostram que de 2015 
para 2017, a captação caiu de 337.547.027 
litros para 269.716.557 litros, o que significa 
redução de 20% (Fonte: SIPOA/SFA – 
Superintendências Federais de Agricultura). 

 Se compararmos os cinco primeiros 
meses deste ano com o mesmo período do 
ano passado a baixa é de 14%. O mês de maio, 
deste ano, registrou a menor captação, no 
Estado, desde 2011.

 Na contramão da realidade de Mato 
Grosso do Sul, a captação vem aumentando 
no país. De maio, para junho, por exemplo, 
subiu 6,81%. O aumento de produção em 
outros estados ajudou a segurar ainda mais os 

Leite: 
consumo em 
baixa faz preço 
cair no período 
em que produtor 
esperava reação
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p r e ç o s , 
fazendo com 

que, mesmo no 
período de entressafra, o 

valor pago ao produtor não subisse.

Visão técnica

Segundo o Engenheiro Agrônomo, técnico 
da Agraer – Agência de Desenvolvimento 
Agrário e Extensão Rural, Paulo Lobo, 
“Os levantamentos mostram que para ter 
rentabilidade, a produção diária precisa ser 
de no mínimo 400 litros. No estado, a grande 
maioria dos produtores não chega a 100litros/
dia”, alerta.

 Além disso, o técnico explica que o 
setor convive com a relação desfavorável 
entre a produção e o consumo. Segundo 
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, enquanto o Estado 
produz 520 milhões de litros por ano, registra 
consumo de apenas 442 milhões.  

 “O que vemos no estado é um chamado 
ciclo da miséria. O produtor não investe 
porque a rentabilidade é baixa. A indústria não 
investe porque não tem leite nem demanda 
suficiente. O sistema não favorece e não 
dá alternativas de crescimento. O que nós 
vemos é a perpetuação desta situação. 
É preciso ter incentivo e políticas que 
favoreçam o desenvolvimento de toda 
a cadeia”, completa o técnico. 

A indústria

Os laticínios apontam dificuldades 
com o alto custo de produção. 
Segundo o empresário Edgar Pereira: 
“As grandes distâncias para buscar 
quantidades pequenas de leite, 

estradas ruins, preço de combustível, 
energia e outros fatores fazem com que 

nosso custo seja muito maior do que laticínios 
de outros estados”, reclama. 

 Segundo o Silems - Sindicato da 
Indústrias de Laticínios de Mato Grosso do 
Sul, desde maio, mês que começa o período 
de entressafra, a captação caiu cerca de 40%. 
“Caminhões com capacidade para transportar 
8 mil litros chegam ao laticínio com 4 mil. 
Mesmo com pouco leite na indústria, o 
consumo ainda está sendo menor. Se não 
vende o produto lá no mercado, o preço é 
afetado em cadeia e atinge o produtor”, afirma 
Milene Nantes, presidente da Silems.

Qual a saída?

 “A solução pode estar na diversificação 
dentro da própria cadeia de leite. Além dos 
subprodutos do leite, como doces e queijos, 
investir, por exemplo, no bezerro de corte. O 
animal vendido a mil reais é o equivalente 
a uma vaca que deu 5 
mil litros de leite 
durante a 
lactação”, 
afirma 
Igi. 

l e i t e
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INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 16

Representantes do SRCG 
tomam posse como 
membros do Codecon

 O presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Ruy Fachini Filho, e o diretor da 
instituição, Rafael Gratão, foram empossados 
nos cargos de conselheiros do Codecon – 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. A cerimônia foi na sede da 
instituição, no dia 15 de agosto.

 “É uma grande responsabilidade, 
sabendo da importância do Codecon para o 
desenvolvimento de Campo Grande. Vamos 
participar das reuniões, das discussões, e das 
deliberações que vão garantir a instalação de 
novos empreendimentos na capital”, afirmou 
Ruy Fachini Filho, presidente do Sindicato 
Rural.
      
 O Codecon foi criado em 1999, 
implementado pelo Programa de Incentivo 
para o Desenvolvimento Econômico e Social de 
Campo Grande – Prodes, que visa promover o 
desenvolvimento econômico, social, turístico, 
cultural e tecnológico do município, por meio 
de incentivos para instalação de empresas 
industriais, comerciais ou de prestação de 
serviços com vistas à diversificação da base 
produtiva.

 O SRCG está representado, também, 
em outros 4 conselhos municipais. O CMMA 
– Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
ajuda a formular diretrizes para políticas do 
meio ambiente na cidade. O Conselho ajuda, 
também, no Planejamento Municipal propondo 
normas e recomendações que subsidiem 
o desenvolvimento de planos, programas 
e projetos, municipais e intermunicipais de 
conservação e defesa do meio ambiente, 
em complemento e consonância cora os 
dispositivos legais.

 O CMDRs – Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável trabalha na 
promoção de incentivos ao pequeno produtor 
rural e à agricultura familiar. Ajuda a buscar 
ações de incentivo à produção ecológica e de 
baixo impacto em áreas ambientais frágeis.

 O SRCG participa das reuniões que 
ajudam a fomentar o turismo na Capital. O 
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo reúne 
representantes de vários setores da sociedade com 
a proposta de atrair investimentos, e direcionar 
ações que promovam a evolução do setor.

 O CMER – Conselho Municipal de Emprego 
e Renda, tem a finalidade de estabelecer diretrizes 
e prioridades políticas de emprego e renda em 
Campo Grande. Entre as atividades estão a 
elaboração do Regimento Interno, observando 
os critérios, determinações e competências 
estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. 

 “Estamos em cada reunião, representando 
nossos associados e levando propostas 
que garantam desenvolvimento sustentável, 
garantindo ganhos sociais, ambientais e 
econômicos”, diz Fachini. 

 Acompanhe as ações de nossos 
representantes, nas discussões que ajudam a 
desenvolver o município. As notícias estão em 
nosso site e nas redes sociais. Acesse: srcg.com.
br.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
RURAL E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agricultura carga
horária vagas

Pecuária carga
horária vagas

Alimentação carga
horária vagas

Higiene e Saúde carga
horária vagas

Segurança carga
horária vagas

Artesanato carga
horária vagas

Educação carga
horária vagas

Informática carga
horária vagas

Jovem Aprendiz carga
horária vagas

Educação Profissional Técnica
de Nível Médio

carga
horária

Administração da Empresa Rural carga
horária vagas

vagas

Assistência Técnica e
Gerencial do Senar MS

carga
horária

vagas

Construção de Orquidário - Agricultura Urbana 16 10

Cultivo de Café 24 12

Controle de Formigas Cortadeiras 16 12

Cultivo de Eucalipto 16 15

Cultivo de Mandioca 16 15

Cultivo de Orquídeas 16 15

Cultivo Orgânico de Hortaliças 24 15

Cultivo Protegido de Hortaliças 24 12

Floricultura, Jardinagem e Paisagismo - Agricultura 
Urbana

32 12

Hidroponia - Agricultura Urbana 24 15

Implantação e Manejo de Seringais 24 15

Inventário, Poda e Desbaste em Cultivo Florestal 24 15

Plantas em Vasos - Agricultura Urbana 24 12

Plantio e Manejo Básico de Pomar 24 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Goiaba 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Abacaxi 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Banana 24 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Caju 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Citros 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Coco 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Figo 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Mamoeiro 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de  Maracujá 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Uva 32 15

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 16 15

Produção de Adubos Orgânicos 24 15

Produção de Mudas de Café 16 12

Produção de Mudas de Seringueira 24 15

Recomposição de Vegetação Ciliar 16 15

Sangria de Seringueiras 24 10

Módulo 2 - Piloto Automático 16 08

Módulo 5 -  Pulverizador Autopropelido 24 08

Módulo 6 - Monitoramento de Colheita 16 08

Artesanato de Bordado Livre 32 15

Artesanato de Bordado Ponto Cruz 32 15

Artesanato de Bordado Vagonite 32 15

Beneficiamento da Lã Ovina 32 12

Artes em Tecido: Bonecas e Bichos de Pano 16 15

Bordado em Ponto Crivo 32 12

Confecção Artesanal de Peças de Lã Ovina 32 12

Corte e Costura - Confecção de Peças 40 12

Corte e Costura - Modelagem 40 12

Crochê com Barbante 32 12

Feltragem com Lã Ovina 32 12

Artes em Tecido: Linhas de Fuxico 08 15

Artes em Tecido: Técnica de Envelhecimento (pano assado) 08 15

Tecelagem Manual no Tear de Pente Liço 32 10

Associativismo 16 15

Cooperativismo 16 15

Educação Ambiental no Campo 16 15

Relações Interpessoais 16 15

Noções de Primeiros Socorros 08 10

Organização e Gestão Sindical 24 15

Artesanato em Palha de Milho 32 12

Técnico em Agronegócio 1230 120

Informática Básica 32 10

Informática Avançada 32 10

Aprendizagem em Manutenção de Tratores 960 15

Aprendizagem em Administração Rural 880 15

Adestramento de Equinos (Rédeas) 40 12

Apicultura Avançada 24 10

Apicultura Básica 24 10

Aplicação de Medicamentos em Bovinos 24 12

Casqueamento em Bovinos (Corte/Leite) 24 12

Como Produzir Leite com Qualidade 16 15

Confecção de Utensílios em Couro - Módulo II 32 12

Construção de Cercas de Arame Liso 24 12

Criação de Ovinos de Corte: Manejo Alimentar 16 12

Criação de Ovinos de Corte: Manejo Reprodutivo 24 12

Criação de Ovinos de Corte: Manejo Sanitário 24 12

Doma Racional 40 12

Inseminação Artificial 40 10

Manejo Básico de Bovinos de Leite 24 15

Manejo de Ordenha (Manual e Mecânica) 16 15

Manejo de Pastagens 24 15

Manejo Nutricional de Bovinos 24 12

Manejo Racional de Bovinos para Abate 16 15

Preparo do Couro - Módulo I 32 10

Produção de Lâminas de Cera Alveolada 08 10

Produção de Pólen 24 10

Produção de Própolis 24 10

Produção de Rainha 24 10

Implantação e Manejo Básico de Piscicultura 32 12

Piscicultura Avançada 24 12

Fabricação Caseira de Derivados do Leite 24 12

Piscicultura: Gestão Econômica e Comercialização 24 12

Criação de Ovinos de Corte: Sistemas de Produção 24 12

Criação e Manejo de Abelhas Indígenas sem Ferrão 24 10

Manutenção de Arados  e Grades Agrícolas 16 12

Noções de Colhedoras de Cana de Açúcar 16 10

Operação de Colhedoras de Cana de Açúcar 24 10

Cultivo de Hortaliças em Ambiente Protegido - 
Agricultura Urbana

32 12

Cultivo de Hortaliças Folhosas (alface, rúcula e cheiro 
verde)

24 15

Implantação e Manejo Básico de Horta - Agricultura 
Urbana

24 12

Implantação e Manejo Básico de Plantas Medicinais 24 15

Implantação e Manejo de Horta Produção de Frutos 
(tomate, pepino, berinjela)

24 15

Implantação e Manejo de Horta: Raízes, Tubérculos e 
Rizomas

24 15

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de Trator 
Esteira 

40 12

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de Pá 
Carregadeira (Carregadeira de Rodas)

40 12

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de 
Escavadeira Hidráulica 

40 12

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de 
Motoniveladora (Patrol, Patrola, MN)

40 12

Módulo 1 - Curso Básico em Agricultura de Precisão 24 08

Noções de Manutenção Preventiva de Tratores Florestais 16 12

Módulo 3 - Operação e Manutenção de Semeadoras e 
Adubadoras à Taxa Variável 

16 08

Módulo 4 - Operação e Manutenção de Distribuidores 
à Taxa Variável

16 08

Artesanato em Fibra de Bananeira: Módulo I - Prep. da 
Matéria-Prima

32 15

Artesanato em Fibra de Bananeira: Módulo II - 
Confecção de Peças

32 15

Artesanato em Taboa: Módulo I - Preparo da 
Matéria-Prima

32 15

Artesanato em Taboa: Módulo II - Confecção de Peças 32 15

Família e Qualidade de Vida e Controle de 
Orçamento Familiar

12 15

Educação Ambiental para trabalhadores do setor 
Sucroenergético

16 15

Casqueamento e Manutenção de Cascos de Equídeos 16 12

Confecção de Tralhas de Cabeça para Equinos 
(Material Sintético)

40 12

Criação de Bezerras e Novilhas para Produção de 
Leite

24 15

Criação de Ovinos de Corte: Conservação de 
Forragens

16 15

Operação e Manutenção de Ordenhadeira Mecânica 16 12

Beneficiamento e Transformação Caseira da Mandioca 24 12

Atualização em NR 31.8 para Trabalhadores com 
Agrotóxicos

8 20

Formação de Membros da CIPATR - Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes no Trabalho

20 10

NR 12 - Segurança no Trabalho com Máquinas e 
Equipamentos Florestais

08 12

NR 20 -  Saúde e Segurança com Inflamáveis e 
Combustíveis para Trabalhadores Rurais

16 10

NR 31.8  - Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos 20 20

NR 31.12  - Segurança e Saúde na Operação de 
Máquinas e Implementos Agrícolas

24 12

NR 33 - Trabalhador e Vigia em Espaços Confinados 16 10

Programa Soja Plus - Saúde e Segurança no Trabalho 
Rural

08 25

Programa com Licença Vou à Luta
Desenvolver habilidades para que a mulher faça uma 
gestão mais eficiente na sua atividade ou negócio 
rural.

40 15

Programa Empreendedor Rural
Desenvolver competências empreendedoras, 
oportunizando ao participante ter uma visão mais 
clara de seu papel na sociedade, para que ele possa 
melhorar a sua qualidade de vida e de sua família de 
forma sustentável no agronegócio.

160 20

Programa Negócio Certo Rural
Programa de gestão da propriedade rural, destinado 
aos produtores rurais de pequeno porte.

46 15

Prevenção ao Surto de Mosca dos Estábulos na 
Propriedade Rural

08 15

Manutenção e Operação de Plantadeiras de Grãos 24 12

Manutenção e Operação de Semeadoras e 
Calcareadeiras

24 12

Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas (Pneus) 24 12

Noções de Manutenção Preventiva de Tratores 
Agrícolas

16 12

Plantio Mecanizado de Forrageiras: Milho ou Sorgo 16 15

Produção de Silagem: Colheita Mecanizada e 
Ensilagem

16 15

Regulagem e Operação de Pulverizador Eletrônico 
Tratorizado

24 10

Regulagem e Utilização de Colheitadeira com Rotor - 
Milho

24 10

Regulagem e Utilização de Colheitadeira com Rotor - 
Soja

24 10

Regulagem e Utilização de Colheitadeira de Milho 16 10

Regulagem e Utilização de Pulverizador 
(Costal/Manual)

16 12

Regulagem e Utilização de Pulverizador (Tratorizado) 24 12

Regulagem e Utilização de Pulverizador Autopropelido 24 10

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Rotor - Módulo I 40 10

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Rotor - Módulo II 40 10

Revisão Preventiva de Colhedora de Cana de Açúcar - 
Módulo I (Desmontagem)

40 10

Revisão Preventiva de Colhedora de Cana de Açúcar - 
Módulo II (Montagem)

40 10

Operador de Tratores e Implementos Canavieiros 
– Módulo I - Manutenção Preventiva de Tratores  
(Sucroenergético)

40 12

Operador de Tratores e Implementos Canavieiros 
– Módulo II - Princípios de Operação de Tratores  
(Sucroenergético)

24 12

Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio)  - Módulo I – Manutenção Preventiva de 
Tratores Florestais 

40 12

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo II – Princípios de Operação de 
Tratores Florestais 

24

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo III - Agricultura de Precisão: Piloto 
Automático

24

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo V – Implementos Florestais:  Plantio 
Mecanizado de Eucaliptos

24

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo VI – Implementos Florestais: 
Irrigação Mecanizada 

16

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo VII – Implementos Florestais: 
Conceição

16

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo I - Tipos de Manutenção 

08

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo II - Metrologia Aplicada

32

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo III - Manutenção Corretiva de 
Tratores Florestais I (Motor) 

40

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo IV - Manutenção Corretiva de 
Tratores Florestais II (Motor) 

24

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo V -  Manutenção Corretiva de 
Tratores Florestais III (Eixo Dianteiro) 

16

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo VI – Manutenção Preventiva de 
Tratores Florestais

40

Operação e Manutenção de Motosserra 24 12

Operador de Escavadeira Hidráulica 24 10

Operador de Motoniveladora 24 10

Operador de Pá Carregadeira 24 10

Operador de Retroescavadeira 24 10

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Módulo I 40 10

Tratos Culturais para Cana Soca - Adubação 16 12

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Módulo II 40 10

Operador de Trator com Transbordo Canavieiro 24 12

Operador de Tratores com Arados Agrícolas 24 12

Operador de Tratores com Grades Agrícolas 24 12

Plantio Mecanizado de Cana de Açúcar 24 12

Regulagem e Utilização de Colheitadeira de Soja 16 10

Inclusão Digital Rural
Promover o treinamento em informática para 
produtores, trabalhadores rurais e suas famílias.

16 10

Programa Agrinho
Programa desenvolvido para crianças e jovens do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental das escolas da rede pública de ensino e seus 
professores.

Programa Saúde do Homem e da Mulher
Gerar oportunidades de educação para promoção da saúde e 
prevenção de doenças de homens e mulheres no meio rural.

Projeto Pingo d'água - Atendimento Odontológico
Ofertar serviço médico odontológico de natureza simples, aos 
produtores e trabalhadores rurais.

Passo a Passo
Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro 
de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação 
e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas com deficiência(PCD). O cavalo é utilizado como agente 
promotor de ganhos a nível físico e psíquico. Esta atividade exige a 
participação do corpo inteiro, contribuindo assim, para o 
desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização 
do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do 
equilíbrio.

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo IV - Implementos Florestais: 
Estrovenga e Subsolador Adubador 

16

Preparo de Remédios Caseiros 32 12

Produção de Conservas de Frutas 24 12

Produção de Conservas de Hortaliças 24 12

Processamento Caseiro da Banana 24 12

Processamento Caseiro de Carne de Frango 16 12

Processamento Caseiro do Milho 24 12

Processamento Caseiro do Tomate 24 12

Produção Caseira de Derivados da Soja 16 12

Processamento de Carne de Peixe 16 12

Produção Artesanal de Embutidos e Defumados 24 12

Produção de Alimentos Saudáveis 16 12

Produção de Pães e Salgados 16 12

NR 35 - Capacitação para Trabalho em Altura 16 10

ATEG -  Bovinocultura de Leite (Mais Leite)

ATEG -  ABC Cerrado

ATEG -  Bovinocultura de Corte (Mais Inovação)

ATEG -  Hortifruticultura (Hortifruti Legal)

ATEG -  Piscicultura

ATEG -  Soja Plus

Administração da Empresa Rural 24 15

Gestão de Resíduos em Propriedades 24 12

Licenciamento Ambiental para Propriedades Rurais 24 12

Produção de Biscoitos, Bolos Simples e Confeitados 24 12

Análise e Classificação de Grãos  (Milho e Soja) 32 10

Armazenagem de Grãos  (Soja e Milho) 40 10

Inspetor de Campo Soja (Auxiliar) 16 12

carga
horária vagasGrãos (Soja e Milho)

carga
horária vagasPrograma Agricultura de Precisão

carga
horária vagasMecanização Agrícola

carga
horária vagasMecanização Florestal

carga
horária vagasCriação de Animais Aquáticos

Implantação e Manejo Básico de Horta 24 15

CURSOS 2017
agende seu curso - 67 33412151



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 – R$ 128,00

Vaca Gorda – Campo Grande
à vista – R$ 118,00

Fonte: Scot Consultoria 26/08

MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA 

Vencimento – R$ / @ - Variação (%)
Agos-17    139,08  1,23
Set-17       139,40   1,10
Out-17      139,10    0,90
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO 

À vista – 128,50
A prazo – 30 dias – 129,50

Fonte: Scot Consultoria 26/08
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE 
Preço pago ao produtor - 26/08

Soja – Saca de 60 quilos – R$  57,50
Milho – Saca de 60 quilos – R$ 17,00 
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Mão-de-obra e serviços SALÁRIO MÍNIMO RURAL: R$ 1.036,00 

BOLETIM INFORMATIVO | Setembro 2017
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F o t o s

Coluna Social

Posse CODECON

Técnico em 
Agronegócio

Leite na mídia

Reunião IBGE

Cooperativa da Carne

Programa Empreendedor 
Rural



Agenda de Cursos

Campo Grande Rochedo

ARTESANATO DE BORDADO 
VAGONITE

MANEJO DE PASTAGENS

PRODUÇÃO ARTESANAL DE 
EMBUTIDOS E DEFUMADOS

FAMÍLIA, QUALIDADE DE VIDA 
E CONTROLE DE ORÇAMENTO 

FAMILIAR 12 a 15/09 - 32h14 a 16/09 - 24h

13 a 15/09 - 24h

15 a 16/09 - 24h

Corguinho

ADAIL JOSE CHIQUITO

ANTONIO CARLOS DINIZ LINHARES

ANTONIO DE MORAES RIBEIRO NETO

ATALIBIO NUNES DE OLIVEIRA E ESPOSA

CANDIDA MARIA CORREA PEREIRA

CLAUDIO AFONSO DIAS DA MOTTA

DELANIRA PEREIRA GONÇALVES

DILZA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS

EDEGARD RIBEIRO DE OLIVEIRA

EDGAR PEDRO RAUP SPERB

EDILSON TOLENTINO

EDUARDO FOLLEY COELHO

EDVALDO MENDES PEREIRA

ELIZA YULE

ELZE KATZEMVADEL MOROZ

EMILSON JOSE TOLENTINO

EURIDES FERREIRA BARBOSA

FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO

10/09

12/09

27/09

01/09

16/09

10/09

07/09

22/09

15/09

12/09

29/09

17/09

05/09

21/09

07/09

29/09

13/09

12/09

24/09

09/09

02/09

17/09

04/09

12/09

05/09

10/09

28/09

07/09

13/09

20/09

25/09

10/09

12/09

06/09

GERALDO MAJELLA PINHEIRO

JOSE LEMOS MONTEIRO

JULIO CESAR VICTORIANO

LUIZ THEODORO BASSANI

MARIA APARECIDA DE REZENDE OLIVEIRA

MARIA AUXILIADORA MORAES D’AVILA

MARIA DE OLIVEIRA SANT’ANNA

MARIO MARCIO CORREA MARCONDES

MILTON INSUELA PEREIRA JUNIOR

RODOLFO VAZ DE CARVALHO

ROQUE FACHINI FILHO

SEBASTIAO BARBOSA DE CARVALHO

THERESINHA RONDON CAMARGO

VITOR MANOEL ROCHINHA GASPAR

WALDEMAR PEREIRA DE MENEZES

WALDIR ALVES OLIVEIRA E OUTROS

Aniversariantes


