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Amigos produtores,

O informativo deste mês traz 
informações de utilidade pública: o 
funcionamento da Santa Casa e suas 
mudanças desde 2013.

 O hospital ficou oito anos na 
administração pública e após passar 
a operar em gestão privada, hoje 
demostra melhorias para a sociedade 
de Mato Grosso do Sul.

Confira esse processo com a 
entrevista do Dr. Esacheu Nascimento, 
presidente da Associação Beneficente 
de Campo Grande.

Aos produtores de leite do nosso 
Estado trago um convite especial: 
participem do Encontro Técnico do 
Leite, que será realizado no dia 31 
de agosto, no Parque de Exposição 
Laucidio Coelho, com a participação 
de especialistas do setor produtivo.

O agronegócio é um dos setores que 
mais investe em tecnologia. No campo, 
se faz cada vez mais presente o uso 
de drones para acompanhamento das 
lavouras. É por isso que trouxemos 
nessa edição uma reportagem especial 
sobre o tema.

No início deste mês de agosto 
apresentamos o novo espaço do 
Sindicato Rural de Campo Grande para 
cerca de 60 profissionais de eventos. 
E o resultado desta ação você pode 
conferir nas páginas 16 e 17 desta 
edição.

Voltamos com mais informações 
em setembro. Até lá!
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O período para proprietários rurais 
declararem o ITR (Imposto Territorial 
Rural) começa no dia 13 de agosto e para 
aqueles que precisam esclarecer dúvidas 
sobre o documento que é obrigatório, o 
Sindicato Rural de Campo Grande realiza 
no dia 03 de setembro uma palestra sobre 
atualidades e aspectos polêmicos do 
imposto.

A partir das 18h30, três profi ssionais 
estarão presentes para falar sobre o tema, 
explicar as mudanças e discutir os temas 
polêmicos. A palestra é indicada para 
produtores rurais, contadores, advogados 
e estudantes, que precisem fazer a 
declaração ou que queiram saber mais 
sobre o ITR.

Os profi ssionais Diego Trindade, 
Marcelo Guaritá e Manuel Eduardo 
estarão preparados para falar de assuntos 
importantes como a municipalização da 
fi scalização do imposto, valor da terra nua, 
incidência sobre áreas ambientais, como 
utilizar o ITR na alienação da propriedade, 
ITR em áreas urbanas e áreas invadidas.

O advogado Diego Trindade alerta 
proprietários rurais que houve uma 
mudança no panorama do imposto com 
os convênios fi rmados com as Prefeituras 
e as fi scalizações tem sido cada vez mais 
frequente. Portanto, a recomendação 

para quem é obrigado a declarar é reunir 
o máximo de documentos e informações 
possíveis sobre a propriedade e sua 
utilização.

O prazo para declaração vai de 13 de 
agosto e 28 de setembro e quem entregar 
o documento fora do prazo estará sujeito 
a multa de 1% ao mês, calculada sobre o 
imposto devido e considerando parcela 
mínima de R$ 50. O pagamento será feito 
em até quatro parcelas, mas, se o valor 
devido for menor que R$ 100, a quitação 
é por cota única.

As normas para a prestação de 
contas relativa ao exercício 2018 foram 
publicadas pela Receita Federal nesta 
semana e estão obrigados a presentar a 
DITR a pessoa física ou jurídica, exceto 
a imune ou isenta, proprietária, titular do 
domínio útil ou possuidora a qualquer 
título, inclusive a usufrutuária, um dos 
condôminos e um dos compossuidores.

Serviço:
Quando: 3 de setembro, às 18h30
Onde: Auditório do Sindicato Rural de 
Campo Grande, localizado na Rua Raul 
Pires Barbosa, 116

Mais informações: (67) 3341-2151/
3341-2696

IMPOSTO TERRITORIAL 
RURAL É TEMA 
DE PALESTRA NO 
SINDICATO RURAL NO 
DIA 03/09
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ENCONTRO ABORDARÁ 
TECNOLOGIA, MANEJO E 
MELHORAMENTO GENÉTICO 

leite

A pecuária de leite em Mato Grosso do Sul tem 
passado por diversos obstáculos tanto no quesito 
produção, como rentabilidade. O caminho para uma 
mudança desse cenário está na profi ssionalização 
e no empreendedorismo do produtor rural. 

Para proporcionar aos produtores rurais de Mato 
Grosso do Sul acesso a informações relevantes de 
tecnologia, manejo e melhoramento genético, será 
realizado no dia 31 de agosto, em Campo Grande, a 
21ª edição do Encontro Técnico do Leite. 

O evento é uma realização do Sindicato Rural de 
Campo Grande, do Senar/MS – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural e da Acrissul – Associação 
dos Criadores de Gado de Mato Grosso do Sul. O 
evento acontecerá durante a Expo MS 2018, no 
Parque de Exposição Laucídio Coelho. 

 A programação inicia-se às 7h e terá palestras 
com especialistas renomados, como o coordenador 
do Programa Nacional de Melhoramento Genético 
do Gir Leiteiro, André Rabelo Fernandes; do diretor-
secretário da Associação Brasileira dos Criadores 
de Sindi, Arthur Abdon Targino; do presidente da 
Associação Brasileira dos Produtores de Leite, 
Geraldo Borges; do diretor-técnico da Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando, José Renato 
Chiari; entre outros.

Para o presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Ruy Fachini Filho, o evento vai oportunizar 
aos produtores leiteiros uma oportunidade de obter 
dados e informações que podem trazer ao seu 
negócio opções de raças. 

“Sindi, Girolando, Gir Leiteiro, são essas algumas 
das raças que serão conhecidas de perto pelos 
produtores de Mato Grosso do Sul, eles poderão 
escolher o que se adequa a sua propriedade e 
tirar dúvidas. Esse tipo de evento muda a ótica do 
criador”, comenta Ruy. 

Segundo o presidente, o produtor rural do estado 
que investe em leite precisa de políticas públicas 
direcionadas. “Não estamos mais na época em que 
leite era uma atividade secundária e praticamente 
de subsistência. Precisamos caminhar para 
transformar nosso estado em referência de 
produção, para isso, nossos representantes 
políticos precisam intervir de forma positiva para 
ajudar o setor”. 

O estado de MS ocupa a 17ª posição no 
ranking nacional, com 74,5 milhões de litros de 

leite produzidos no primeiro quadrimestre 
deste ano.  No município de Campo Grande, 
onde será realizado o evento, a produção 
é a 7ª maior de Mato Grosso do Sul, com 
aproximadamente 10,5 milhões de litros.

Para o presidente do Sistema Famasul, 
Maurício Saito, o Encontro oportunizará 
aos produtores de leite de Mato Grosso 
do Sul conhecimentos consistentes 
sobre tecnologia e genética. “Por trazer 
informações atualizadas das principais 
raças bovinas de leite, o evento será uma 
importante contribuição para o aumento 
da efi ciência produtiva na atividade, o que, 
consequentemente, ajudará na elevação do 
desempenho rural e na maior rentabilidade 
do setor”.

 
Saito complementa destacando que em 

Mato Grosso do Sul os produtores rurais 
vêm buscando novas técnicas que ajudem 
a diminuir os gastos com a atividade e, 
ainda, aumentem a produtividade, por meio 
da ATeG – Assistência Técnica e Gerencial, 
do Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural. “Neste ano, estamos 
em 34 municípios com, aproximadamente, 
600 propriedades atendidas pelo programa 
de Assistência Técnica e Gerencial do Senar/
MS. Com o Mais Leite, nossa produção 
ao longo de 2018 é de 11 milhões de litros 
de leite. É uma iniciativa que proporciona 
a profi ssionalização desses produtores 
rurais”.

Para o presidente da Acrissul, Jonatan 
Pereira Barbosa, a associação pretende 
incluir defi nitivamente a pecuária leiteira na 
agenda da ExpoMS Rural. “Eventos como o 
Encontro Técnico do Leite são bem-vindos, 
porque promovem difusão de tecnologias, 
facilitam a troca de experiências entre 
produtores e, ainda, este ano, irá proporcionar 
oportunidade de aquisição de matrizes e 
reprodutores através de parcerias com a 
própria ABCZ”.





PREÇO DO MILHO SOBE 60% E 
PECUARISTA SENTE NO BOLSO 
CUSTO DA RAÇÃO 

milho

O preço da saca de 60 quilos do milho subiu 61% 
em um ano em Mato Grosso do Sul, chegando a custar 
R$ 26,38 em julho deste ano, conforme dados da 
Famasul. O aumento aliado as oscilações frequentes 
do preço têm onerado pecuaristas do Estado, que 
utilizam o grão na produção de ração para o gado. 
Estratégias visando maior eficiência do uso são 
aliados na busca por economia e rentabilidade. 

Produtor rural e gestor do Confinamento Santa 
Clara, no município de Terenos, Ricardo Goulart, 
explica que o milho é indispensável na alimentação 
complementar do gado, principalmente no sistema 
de criação confinado, com melhor terminação dos 
animais. “Para uso em confinamento é necessário de 
8 a 9 quilos de milho por cabeça de gado ao dia. Já 
em outro modelo de manejo, o milho é apenas parte 
da formação e o uso varia entra 200 a 300 gramas 
por animal”. 

Levantamento da Agrosuisse de 2016, mostrava 
que o gasto com alimentação em alguns sistemas 
de criação animal chega a quase 75% dos custos 
da produção. Há dois anos, o preço do milho atingiu 
um pico de alta, chegando a ser vendido a R$ 34,89 a 
saca de 60 quilos, segundo informações da Famasul 
(Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul). 

“Historicamente o milho está mais caro e as 
oscilações são esperadas, já que é uma commoditie 
com composição de preço variada. Uma opção seria 
utilizar outros insumos, como o sorgo, casca de soja 
e mandioca, porém que não são encontrados em 
quantidade suficiente no nosso Estado”, explica o 
produtor que compra e planta milho para consumo 
em sua propriedade. 
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Para ele, as estratégias ajudam na economia, 
mas é necessário muito planejamento para 
reduzir custos e evitar prejuízos. “O produtor 
tem a opção de plantar milho, mas a eficiência 
depende da expertise dele e de sua capacidade 
de investimento a longo prazo. Outra coisa que 
fazemos também é comprar milho úmido, que 
aumenta o percentual de digestão de 80% para 
90%”, destaca Ricardo Goulart. 

Proprietário da agropecuária Marca Peixe, 
Giulian Rios afirma que o custo com produtos à 
base de milho subiu 38% na comparação com 
a safra passada. “Temos buscado alternativas 
para baratear os custos enquanto aguardamos 
o preço cair um pouco, porém não é só o milho, 
vários componentes da ração estão mais caros 
este ano”, diz ele ao citar o fosfato de cálcio e 
a ureia.

Giulian conta que na propriedade localizada 
em Terenos trabalha com pecuária de corte 
focada em cria e utiliza o sistema de semi 
confinamento para engorda de alguns 
animais. “Nós temos uma fazenda arrendada 
para cultivo de grãos e então temos a opção 
de receber em milho, o que barateia os gastos, 
mas aqueles que trabalham com confinamento 
precisam de estratégias fortes para não sofrer 
com as oscilações do preço do milho”.

GAF/BOI: SINDICATO RURAL DE MS VÊ PREÇOS DA ARROBA MAIS FIRMES EM AGOSTO
O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG), Ruy Fachini, disse ao Broadcast Agro 

esperar uma reação mais intensa dos preços da arroba do boi gordo no mercado físico a partir de 
meados de agosto, em linha com um possível aumento na demanda por carne bovina. Nos bastidores 
do Global Agribusiness Forum (GAF 2018), o executivo, que também integra a diretoria da Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, destacou que as cotações já estão em ritmo de 
recuperação, porém, gradual.

“O que tem nos preocupado muito é o aumento de insumos para ração. Se houver crescimento 
nas exportações de grãos para a China, o setor agrícola ganha, mas a pecuária perde”, ponderou, em 
referência aos efeitos da guerra comercial estabelecida entre norte-americanos e chineses. A questão 
dos custos tem desestimulado a adoção de confinamento em Mato Grosso do Sul, disse ele, “Em um 
momento que não temos mais pastagens”, enfatizou.

Ainda sobre a guerra comercial, Fachini afirma que, grosso modo, a pecuária norte-americana pode 
sair beneficiada. “O gado produzido nos EUA pode ter o custo reduzido, já que os grãos colhidos no 
país estão mais baratos, dada a ampla oferta interna com a diminuição das vendas para a China”, 
analisa.

Entrevista de Ruy Fachini ao Estadão

Pecuarista 
associado ao SRCG, 
Giulian Rios
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A Total Alimentos lançou recentemente no mercado nacional uma linha de suplementos 
minerais de última geração com alta tecnologia e o que há de mais moderno em nutrição 
animal no mundo, buscando máximo ganho de peso e eficiência reprodutiva. A linha 
de suplementos minerais ureados TOTALFÓS EVOLUTION possui produtos para todas 
as fases de cria, recria e engorda, aliando consumo de suplemento mineral e ganho de 
proteinado, seja na fase de secas ou de chuvas, trazendo melhor benefício!

Toda a Linha TotalFós Evolution conta com uma tecnologia que faz com que o 
produto não perca suas características físicas e nutricionais, mesmo com a água da 
chuva, com total segurança aos animais.

“Para atingir o máximo resultado não bastam apenas ótimos animais ou ótimos 
pastos, precisamos também de ótimos produtos. Conseguimos unir o que há de melhor 
em matéria-prima para oferecer aos produtores.” (Rodrigo Villalba, Gerente de Produtos 
Ruminantes).
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A NOSSA SANTA CASA
Devolvida à comunidade, Santa Casa 

retoma papel de hospital de referência para 
Mato Grosso do Sul

Depois de fi car oito anos nas mãos do 
Poder Público e ser devolvida pelas mãos 
da justiça, a Santa Casa de Campo Grande 
mostra a grande diferença entre uma gestão 
privada, realizada por representantes da 
comunidade e a pública. Em oito anos 
sob a intervenção os serviços diminuíram 
drasticamente, chegando à metade dos 
600 leitos que possui, e o patrimônio foi 
sucateado ao ponto de oferecer condições 
indignas aos cidadãos que a ela recorria em 
busca de assistência à saúde.

Recuperada em 2013 a Associação 
Benefi cente Santa Casa de Campo Grande, 
constituída por cidadãos campo-grandenses 
já volta a fi gurar nos noticiários como um 
orgulho e um porto seguro para todos 
os cidadãos que dele possam precisar. 
A evolução não se apresenta apenas na 
fachada que se renova e ganha vida, saindo 
de condições tristes e descoradas para 
lindas cores e belos jardins, mas também se 
reafi rma no tratamento humanizado recebido 
e elogiado pelos pacientes, e na recuperação 
e modernização dos espaços internos que 
acolhem a todos com aconchego e medicina 
de ponta. Antes um prédio situado numa 
região em completo abandono vê-se que 
todo o entorno está sendo revitalizado com 
reconstrução de muros, calçamentos novos 
dos passeios e paisagismo com palmeiras 
e árvores adequadas que não atrapalham a 
acessibilidade das pessoas que transitam 

pelo local.

Seja o paciente um cliente particular ou 
do Sistema Único de Saúde, a receptividade 
e o bom tratamento enseja elogios pela 
qualidade, é como descreve o atual 
presidente, Dr. Esacheu Nascimento, “entrou 
pela porta é um paciente, não importa se 
quem está pagando é ele próprio ou SUS, 
todos são iguais e merecem atenção, carinho 
e respeito”.

Nesta edição reservamos um espaço 
especial para fazer justiça a esta “catedral 
do humanismo” que, há mais de 100 anos, 
acolhe e trata da saúde de nossa gente.

Ambientes e equipamentos modernizados 
dão conforto e segurança

Paredes limpas e ambientes confortáveis 
já se espalham pelo hospital e refl etem na 
satisfação das pessoas que ali são atendidas. 
Desde 2016, com a entrada da atual diretoria, 
ambientes degradados passaram a ganhar 
nova vida com reformas, troca de mobiliário 
e aquisição de equipamentos de ponta, tudo 
com a fi losofi a de focar no bem-estar e na 
recuperação dos pacientes.

Antes degradado e encardido, o centro 
cirúrgico central, que conta com 16 salas, foi 
praticamente reconstruído. O revestimento, 
que antes era de azulejos com rejuntes sujos, 
foi substituído por moderno e higiênico epóxi; 
as redes elétricas e hidráulicas, que eram de 
material velho do fi nal da década de 1970, 
também foram completamente trocados. Salas 
de pré e pós-operatórios acabaram com a 

santa casa
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espera de pacientes nos corredores ou dentro 
das salas cirúrgicas e a instalação de monitores 
de grande formato acabaram com o trânsito de 
papéis e, também, contribuíram para a queda 
dos índices de infecção.

O laboratório do hospital era terceirizado 
e, além de ser adquirido pela Santa Casa, saiu 
de um espaço degradado e passou a ocupar 
um espaço renovado e limpo, contando com 
aparelhos de última geração capazes de 
realizar mais de 400 mil exames/mês. Esta 
mudança propiciou ao hospital a capacidade 
de retomar procedimentos importantes como 
os transplantes renais por contar, agora, com 
presteza e rapidez nos resultados de exames.

Alas de internações inteiras receberam o 
mesmo tratamento e foram completamente 
modernizadas, resultando em acomodações 
dignas de uma hotelaria quatro estrelas. A 
exemplo disto tome-se a ala C do quinto andar, 
que atende a pacientes do SUS e a ala A do 
quarto andar que atende pacientes particulares 
e de convênios, entre outras. Espaços mais 
específi cos também já passaram pelo restauro 
e a maternidade é um bom exemplo. Além de 
toda a renovação ambiental, a maternidade 
passou a contar com salas de cirurgias 
exclusivas, evitando o deslocamento das 
parturientes até o centro cirúrgico central 
e novas salas de parto natural individuais 
proporcionam privacidade e conforto.

Além destas e tantas outras evoluções 
físicas, o parque tecnológico também foi 
atingido pela onda de evolução trazida pela 
efi ciência dos atuais gestores. Equipamentos 
como bilirrubinômetro foram adquiridos para 
minorar o sofrimento de recém-nascidos ao 
evitar coletas de sangue, ultrassons de última 
geração garantem mais precisão nas avaliações 
pré-operatórias e tomógrafo e ressonância 
modernos facilitam e asseguram os resultados. 
Esta é uma evolução que, a exemplo de outras, 
teve grande participação da sociedade com 
doações de empresas e pessoas físicas que 
voltaram a acreditar na Instituição ao verem 
seus recursos bem empregados.

Linha privada oferece tratamento de 
altíssima qualidade

O segmento de atendimento particular da 
Santa Casa também recebeu atenção especial. 
O Prontomed, porta de entrada para pacientes 
dos serviços privados, foi ampliado em mais de 
200 m/2 de área e passou a ter espaço exclusivo 
para o atendimento a internações e cirurgias, 
além de brinquedoteca para as crianças. 
Serviços como a neurologia, cardiologia, 
ortopedia e a pediatria foram estendidos 
para atender 24 h e novos consultórios foram 
incorporados para dar mais agilidade aos 
pacientes de convênios e particulares.

Toda a infraestrutura é de última geração 
e conta com um moderno “Day Clinic”- 
espaço destinada a cirurgias que requerem 
pouco tempo de internação, e alas inteiras 
modernizadas para proporcionar uma estada 
com o conforto característico dos melhores 
serviços de hotelaria. Os apartamentos e 
enfermarias das áreas renovadas passaram a 
contar com monitores de TV de grande formato 
e com programação a cabo, frigobar, Wi-Fi, 
banheiros totalmente renovados e marcenaria 
moderna com acabamento sofi sticado.

Plano de Saúde

O Plano Santa Casa Saúde foi recadastrado 
junto à Anvisa e passou a oferecer pacotes 
altamente compensatórios com opções de 
coparticipação e coberturas que só a Santa 
Casa pode oferecer. Desde 2016 ele lidera em 
crescimento no Estado e já conta com uma 
carteira de clientes de milhares de vidas.

No dia 12 de abril deste ano a Santa Casa 
fi rmou parceria com a Plural Administradora de 
Benefícios que passou a administrar a venda do 
plano, aumentando seu crescimento. O Santa 
Casa Saúde oferece uma rede de mais de 200 
conveniados para atender a seus clientes, além 
de utilizar do complexo hospitalar da Santa 
Casa para dar suporte a procedimentos de alta 
complexidade em todas as especialidades. Em 
viagens pelo Brasil, os Clientes do Plano Santa 
Casa Saúde contam com uma rede hospitalar 
de mais de 1.100 hospitais para atendimentos 
de urgência e emergência.
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santa casa

Dr. Esacheu, quais foram as principais 
mudanças aplicadas por sua gestão que 
proporcionaram o avanço da Santa Casa?

Em primeiro lugar, a aplicação de 
princípios de gestão privada, como conceitos 
de produtividade, cuidados na recuperação e 
preservação do patrimônio social, ambiência 
acolhedora e relação respeitosa com os 
pacientes e seus familiares. Parceria clara na 
relação com os profissionais da saúde que 
atuam na Santa Casa e que são referências 
nas mais diferentes especialidades. Hoje 
a Santa Casa é um hospital privado no 
melhor sentido da expressão e que tem 
uma responsabilidade muito grande em 
atender também a população que demanda 
os serviços do SUS cujas pessoas recebem 
tratamento especializado em lugar digno. 
Por exemplo, há mais de um ano não temos 
pacientes internados em corredores. Todos 
que são acolhidos se dirigem a um leito 
onde são cuidadosamente assistidos. A 
verdadeira reconstrução que realizamos 
e mais as aquisições de equipamentos 
tecnologicamente atualizados estão 
contribuindo muito para os serviços médicos 
e com o avanço da Santa Casa, hoje 
considerada um dos cinco maiores hospitais 
em resolutividade médica do Brasil.

Como foi possível realizar em 22 meses 
mais do que se havia feito em 22 anos pela 
conclusão da Unidade de Trauma?

Respondo que foi aplicando corretamente 
os recursos, sem chance para qualquer 
desvio moral. Realizando uma fiscalização 
rígida sobre o cronograma de execução 
da obra. Contando com a participação de 
representantes de diferentes Entes com 
responsabilidade financeira e social na obra, 
tais como o Ministério da Saúde, Secretaria 
de Estado da Saúde, Secretaria Municipal 
de Saúde, Ministério Público Federal e 
Ministério Público Estadual. Todos reunidos 
num Comitê que acompanhou par e passo 
todos os momentos da obra e as aquisições 
de equipamentos. A transparência inibe a 
ação de aproveitadores e até mesmo de 
sabotadores. O orçamento previsto de R$ 8,6 
milhões para concluir quase 60% da obra, foi 
economizado em R$ 1,5 milhão, que estamos 
negociando para ampliação da cozinha da 
Santa Casa que passará a produzir mais de 
6 mil refeições diárias e para construção da 

Casa fechada para o lixo hospitalar.

Quais os próximos passos para seu 
funcionamento?

Estamos aguardando especialmente 
a contratação do valor do custeio. 
Apresentamos ao município, Estado e 
Ministério da Saúde, um Plano Operativo que 
prevê uma despesa mensal da ordem de R$ 
6,2 milhões por mês. Isto porque são mais de 
100 leitos, sete salas de cirurgias, 12 leitos 
de UTI, além de áreas de apoio para diversas 
aplicações na recuperação dos pacientes.

Porque a comunidade voltou a contribuir 
com a Santa Casa de Campo Grande?

É o resultado de um trabalho sério e 
transparente em tudo que realizamos. Quando 
retomamos judicialmente o Hospital e ainda 
no início de nossa gestão que se iniciou em 
janeiro de 2016, as pessoas tinham uma má 
impressão sobre a Santa Casa. A medida que 
avançamos na melhora dos aspectos físicos 
das edificações e técnicos no atendimento, 
os pacientes foram os grandes divulgadores 
do que estava acontecendo e as pessoas 
e empresas foram se aproximando. Até os 
Bancos, e olha que Bancos são Instituições 
altamente seletivas, se aproximaram e estão 
nos ajudando de diferentes formas. É com 
muito orgulho que ouvimos por toda a Cidade 
e até mesmo no interior do Estado a frase: A 
Santa Casa mudou! Temos orgulho e gratidão 
por contar com o apoio de empresas dos 
setores agropecuário, industrial e comercial 
e de prestação de serviços, de Instituições 
como a maçonaria, Rotary Clube, Igrejas, 
Entidades de Classe como a ACICG, Sistema 
FECOMERCIO, FAMASUL, SESI NACIONAL, 
Vereadores da Câmara Municipal, deputados 
da Assembleia Legislativa, Senadores, de 
poucos, mas valiosos Deputados Federais. 
Todos os nossos parceiros têm seus nomes 
e links de WEB em nosso Portal de Internet. 
Temos um critério para aplicação de recursos 
que nos são doados: nunca aplicamos no 
custeio. Toda doação se materializa em algo 
que comprova o uso do dinheiro doado. Nós, 
Conselheiros e Diretores, doamos nosso 
trabalho honrando a memória de tantos 
voluntários que edificaram a nossa Santa Casa 
ao longo desses 100 anos de Solidariedade.

Entrevista

Dr. Esacheu Nascimento
Presidente da Associação 

Beneficente de Campo Grande



Os 11 dias de greve dos caminhoneiros em 
maio afetaram em cheio o agronegócio. Mas 
nem tudo voltou ao normal, como concessão 
aos trabalhadores o Governo Federal decidiu 
adotar uma Política de Preços Mínimos de 
Transporte Rodoviário de Cargas, que prevê o 
tabelamento do valor pago pelo frete.

O preço do frete antes determinado 
pela concorrência de mercado, passou a 
ser tabelado, elevando o valor pago aos 
caminhoneiros e consequentemente os 
custos do transporte para os produtores e 
empresários.

Levantamento feito pela Esalq/Cepea 
mostra que os custos com o frete rodoviário 
do agronegócio estão em tendência crescente, 
impactando a comercialização dos produtos. 
O atual cenário expõe ainda a vulnerabilidade 
das atividades do agronegócio em relação à 
alta vinculação de seu preço ao frete.

O Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada concluiu que o setor será 
o mais prejudicado na comparação com o 
restante da economia. Isso porque a média 
é de que o agronegócio é o responsável 
por cerca de 40% de todos os serviços de 
transporte do país. A agricultura, com milho 
e soja são os que mais utilizam o transporte 
rodoviário.

O artigo dos pesquisadores do Cepea 
aponta que a pressão sobre os custos do 
agronegócio recairá em menor remuneração 
ao produtor e repasse de grande parte destes 
custos ao consumidor final, prevendo-se, 
assim, impacto inflacionário importante, o 
que pode ser temerário em um período em 
que a economia brasileira ainda apresenta 
frágil perspectiva de recuperação.

 
Medida Provisória 832/2018 aprovada no 

Congresso no dia 11 de julho
 

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) estima que os fretes tiveram aumentos 
médios de 25% a 65% com o tabelamento. Em 
algumas situações, os custos de transporte 
subiram mais de 100%, de acordo com a 
entidade. A CNI chegou a ingressar, em junho, 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra o tabelamento do frete para o transporte 
rodoviário de cargas. Segundo a entidade, 
o estabelecimento de preços mínimos dos 
fretes gera ainda mais insegurança, uma vez 
que a medida aumenta os custos de todo o 
setor produtivo.

Presidente do MNP (Movimento Nacional 
de Produtores), Rafael Gratão afirma 
que o movimento é totalmente contra o 
tabelamento do frete, por ser uma medida 
do Governo que atrapalha o livre comércio e 
prejudica diretamente os produtores rurais. 
“No passado já houve essa interferência 
do Governo e não deu certo. Se a tabela 
continuar vai atrapalhar muito o crescimento 
do agronegócio, aumentar os custos e ainda 
forçar produtores a comprar caminhões”.

Como exemplo, Gratão cita o custo do sal 
branco que subiu de 70% a 150% para ser 
transportado em frete de retorno, do porto 
até Mato Grosso do Sul. “Nosso Estado é 
totalmente voltado para o agronegócio e 
dependemos muito de matérias primas que 
vêm do porto, insumos que são totalmente 
dependentes de frete. Então se tem alto custo 
de produção e desaceleração do agro”.

A expectativa do produtor é que o STF 
(Supremo Tribunal Federal) interfira para 
barrar a tabela.

TABELA DO FRETE 
AGRAVA AGRONEGÓCIO

frete
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drones

Atribuir tecnologias à agricultura é 
uma realidade e cada diz mais, os drones 
despontam como uma ferramenta importante 
no mapeamento de lavouras, contribuindo na 
tomada de decisões mais eficiente e acertada. 
Contribuindo para a evolução tecnológica de 
produtores, o Sindicato Rural de Campo Grande 
promoveu em junho uma capacitação sobre 
a “Utilização de drones como tecnologia de 
precisão”.

Voltada para produtores rurais, técnicos, 
prestadores de serviços, alunos universitários, 
entre outros interessados em iniciar o 
aprendizado, a capacitação com carga horária 
de 16 horas apresentou noções básicas de 
pilotagem de drones, a legislação vigente sobre 
o uso do equipamento, além de demonstrações 
de como aplicar a tecnologia no agronegócio.

O instrutor Thamylon Camilo Dias afirma 
que o curso pode ser feito por qualquer pessoa 
que esteja direta ou indiretamente ligadas ao 

agronegócio e que o principal objetivo é identificar 
as principais possibilidades de utilização da 
tecnologia por meio da apresentação de “cases” 
e situações, evidenciando a aplicação do uso de 
drones nas propriedades rurais.

Focando nos resultados que os drones 
aparecem como aliados dos produtores rurais, 
visto que usados para a agricultura de precisão, 
auxiliam no mapeamento de toda a propriedade, 
com dados precisos sobre o desenvolvimento 
da lavoura. É possível monitorar precisão as 
deficiências das culturas, ocorrência de pragas, 
escassez hídrica, déficit de nutrientes e danos 
ambientais.

Com tais informações, o agricultor tem mais 
autonomia para tomar decisões, como quanto 
ao uso de defensivos agrícolas, excesso de 
fertilização, além de possibilitar a irrigação de 
campos secos, reduzindo o impacto ambiental 
e ampliando a produtividade.

No dia 28 de agosto será lançado em Campo 
Grande, o livro “Agronegócio – Direito e a 
Interdisciplinaridade do setor”, a partir das 19h 
na Câmara Municipal de Vereadores. A obra é 
voltada para acadêmicos, produtores, gestores 
e instituições, por abordar diversas questões de 
regulamentação do agronegócio.

A coordenação do livro é do advogado Pedro 
Puttini, que explica que a obra é interdisciplinar 
inclusive na formação dos co-autores, que 
incluem agrônomos, advogados, engenheiro 
e biólogo, para mostrar várias questões 
relacionadas ao setor.
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CAPACITAÇÃO 
ENSINA TÉCNICAS 
DE AGRICULTURA DE 
PRECISÃO COM O USO 
DE DRONES

LIVRO SOBRE DIREITO E AGRONEGÓCIO SERÁ 
LANÇADO DIA 28



APA

Dia 12/07 saiu no DOE-MS dois Decretos 
que esclarecem complementarmente o Dec 
13977, com referencia ao Bioma Pantanal 
(que só existe no MS e MT), mas que possuí 
vegetação característica com os Biomas 
Cerrado e Mata Atlântica (reconhecida 
pelo IBGE), dá prazo para que se inicie a 
recomposição de déficit de Reservas legais 
e também que se apresentem ás áreas 
previstas para a devida Compensação 
propostas no CAR.

Comentei este fato inicialmente para 
lembrar que a participação do SRCG 
nos trabalhos de sustentabilidade de 
uma propriedade rural vem desde os 
primórdios do ano 2000, quando alguns 
poucos técnicos, políticos, ou empresários 
falavam em PSA, pagamento por serviços 
ambientais, e o SRCG, já trazia a discussão o 
principio fundamental de uma propriedade 
Rural como agente do Desenvolvimento 
Sustentável e Produtora de Água entre 
muitos outros benefícios ao ambiente 
mundial.

O sonho tornou-se realidade na APA do 
Córrego Guariroba, e hoje a propriedade 
produtora de agua, faz parte do 
Programa Manancial vivo idealizado pela 
Comunidade Rural, Poderes Constituídos 
Órgãos de Pesquisa e usuários da água. 
O SRCG participa ativamente do Comitê 
gestor desta APA desde sua Criação, 
questionado sempre pela sua defesa do 
Direito de Propriedade e contestando 
as desapropriações indiretas que não 
deveriam ocorrer, mas estão ocorrendo 
nesta Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável, pois o Idealizador do Plano de 
Manejo (PM) fez o Roteiro Metodológico 
sugerido para Unidades de proteção 
Integral.

O SRCG está participando da Revisão 
deste PM, da revisão do Regimento Interno, 
da Análise e da Aprovação dos Pagamentos 
aos produtores de Agua que fazem parte 

desta Bacia e participantes do Manancial 
vivo.

Nesta Revisão do PM, estamos 
questionando quem é responsável pelo 
que, por exemplo, a legislação federal fala 
que Córregos até 10 mts deveriam ter APPs 
de 30 mts, no entanto por Decreto exige-
se nesta APA que tenha 50mts, quem é o 
responsável pela recomposição de 20 mts 
de Mata Ciliar?? As limitações quanto ao 
direito de propriedade de não desmatar 
o Cerrado quando possui sua R.L e APPs 
respeitadas e sobra vegetação arbórea? 
Entre outros questionamentos.

O SRCG está sugerindo nestas 
discussões a devida compensação por 
toda e qualquer limitação que a propriedade 
sofra no seu direito de USO e GESTÃO, 
paralelamente esclarece os benefícios que 
a propriedade inserida nesta APA produz, 
entre eles, Produção de Agua, o Sequestro 
de Carbono, produção de carne sustentável 
e outros produtos permitidospelo Plano de 
Manejo, por outro lado sofre as limitações 
e restrições técnicas na gestão da sua 
propriedade por estar em uma APA, controle 
do uso de fertilizantes nas culturas, 
irrigação, suinocultura, confinamentos 
e muitos outros usos limitados e não 
COMPENSADOS. 

O proprietário que faz parte da APA 
e necessitar de compensar áreas de 
Reserva Legal deve recompor estas áreas, 
não podendo adquirir TCRAES de áreas 
fora desta Bacia, é uma exigência do P. 
Manejo, porque ele não pode compensar 
por vegetação da própria bacia??, Isso 
daria uma renda extra para se juntar aos 
pagamentos de incentivos pelo PSA à 
propriedade que conservou as matas, quem 
necessita poderia arrendar ou propor algum 
negócio e a mata existente e conservada, 
não seria suprimido, compensando em 
parte a limitação que o proprietário hoje 
está sofrendo, pelo chamado bem comum. 

A SUSTENTABILIDADE E A PARTICIPAÇÃO LEGAL 
DO SRCG NA APA DO GUARIROBA

TEXTO POR: RAMÃO JARDIM
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FEIRA DO EMPREENDEDOR 4.0 TRAZ NA 
PROGRAMAÇÃO ASSUNTOS VOLTADOS 

PARA O CAMPO

Inspira Agronegócios abordará tecnologia e inovação para 
aprimorar a produção no setor

De 16 a 18 de agosto, das 13 às 21 horas, acontece no Sebrae/MS em 
Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661) a Feira do Empreendedor 4.0. 
Esta edição conta com o Inspira Agronegócios, um conjunto de soluções 
voltadas para empreendedores do setor rural e que vai proporcionar uma 
visão inovadora para aprimorar a gestão e produção no campo.

O espaço Agro 4.0 traz uma Fazenda Inteligente onde startups 
apresentarão ferramentas softwares, sistemas de gestão, drones e robôs 
voltados para a agricultura. Além disso, também haverá painéis e oficinas 
que vão abordar a transformação digital no campo, produção agrícola 
urbana, e o cenário atual e futuro para o setor.

Um destaque na programação é a palestra “O Futuro da Produção 
de Alimentos e o Papel do Brasil”, ministrada por Marcos Fava Neves, 
especialista internacional em questões globais do agronegócio.

O pré-credenciamento para a Feira do Empreendedor pode ser feito pelo 
site www.feirams.com.br, onde também está disponível a programação 
completa.



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 – 134,50
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 123
Fonte: Scot Consultoria – 02 de agosto
 
MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Ago-18  145,80           -0.55
Set-18  148,00            -0.50
Out-18   149,85           -0,75
 
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 02/08
à vista – 134,50
Prazo / 30 dias – 135,50
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 74
Milho – saca de 60 quilos – R$ 30

Fonte Scot Consultoria 

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

BOLETIM INFORMATIVO | Agosto 2018

1.061,91
1.061,91

1.061,91



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

Aniversariantes

NR 31.8 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM AGROTÓXICOS - 29/8 a 31/8 - 24h

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS  - 13/8 a 15/8 - 24h

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TRATORES AGRÍCOLAS (PNEUS)  - 15/8 a 17/8 - 24h

PRODUÇÃO ARTESANAL DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS  - 20/8 a 22/8 - 24h

ARTESANATO DE BORDADO LIVRE  - 21/8 a 24/8 - 32h

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS - 28/8 a 30/8 - 24h

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS - 30/8 a 31/8 - 16h

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE HORTALIÇAS - 16/8 a 17/8 - 16h

CORTE E COSTURA - MODELAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS  - 20/8 a 30/8 - 80h

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS - 21/8 a 23/8 - 24h

INFORMÁTICA AVANÇADA - 21/8 a 24/8 - 32h

MANEJO RACIONAL DE BOVINOS PARA ABATE - 30/8 a 31/8 - 16h


