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Amigo produtor.

Chegou o fim de ano e temos diversos motivos 
que nos proporcionam otimismo e esperança. O 
primeiro que posso citar é nossa chance de poder 
contar a partir do dia primeiro de janeiro com uma 
Ministra sul-mato-grossense, Tereza Cristina Côrrea 
Costa Dias, que priorizará ações maiores de interesse 
da agropecuária, como a segurança jurídica.

Outro motivo de comemoração foi a realização, 
na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, do 
Encontro Jovens da Agropecuária que mobilizou 
cerca de 400 jovens em nossa instituição para 
aprender sobre sucessão familiar, além da palestra 
motivacional com Rick Chester. O nosso diretor 
Alessandro Oliva Coelho representou o sindicato 
levando mensagem de união do setor ao público 
presente.

 Outro evento foi a cerimônia de colação de 
grau dos alunos do curso técnico em agronegócio, 
do Senar/MS. Por essa vitória, parabenizo a todos 
envolvidos pelo Sistema Famasul e também a todos 
tutores, alunos e o trabalho da nosso coordenadora, 
Marley.

Falando em nossa colaboradora, agradecemos 
imensamente o trabalho do nosso assessor jurídico 
Eduardo Jardim, que se aposenta neste ano. Um 
profissional fantástico que contribuiu muito para 
nosso avanço legal.

Nesta revista deixo claro que o maior desafio e 
a maior conquista à frente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, além de capacitar, informar, atualizar 
e representar o produtor rural da capital, Rochedo 
e Corguinho, foi o de tornar o Sindicato, como um 
polo educacional, e isso só foi possível por causa 
dos alunos e produtores rurais associados, que 
apoiam a causa maior: união da classe a favor do 
conhecimento.

Investimos na estrutura física do Sindicato para 
receber cursos, no auditório para oferecer palestras, 
e a recompensa está ai. São dezenas de jovens, 
senhores e senhoras, formados todos os semestres, 
pessoas que traçam um novo roteiro, contribuindo 
com sustentabilidade do negócio rural.

Enfim, me despeço, deste ano com o trabalho 
cumprido à frente do Sindicato e desejando a todos 
um 2019 ainda mais feliz e de união.

Finalizando, desejo a todos um feliz Natal e um 
próspero 2019.
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Ao visualizarem eventos agro voltados 
às mulheres que têm mudado a realidade 
rural do Brasil, as agrônomas Priscilla 
de Castilhos e Carina Queiroz, criaram 
o “Empoderamento da mulher no agro”, 
evento que acontecerá pela primeira vez 
no dia 8 de março de 2019, na sede do 
Sindicato Rural de Campo Grande.

Serão apresentados uma palestra e 
um caso de sucesso ao público, em 
sua maioria, feminino. “Mesmo que já 
aconteça outros eventos voltados à 
mulher do agro, nenhum teve como o 
mesmo objetivo que o nosso”, destaca 
Priscilla ao sinalizar a intenção de reunir 
mulheres de Mato Grosso do Sul.

Segundo as organizadoras, apesar 
das evoluções positivas no meio 
agropecuário, outros aspectos ainda 
carecem de atenção, como o nível 
hierárquico dos cargos usualmente 
ocupados por mulheres no agronegócio. 
“Ao considerar o segmento dentro da 

porteira, apesar da evolução recente do 
número de mulheres que administram 
propriedades agropecuárias, o total 
de mulheres desempenhando essa 
atividade ainda é baixo: 15,31% em 
2015”, diz Priscilla, ao lembrar que a 
participação feminina é mais acentuada 
em estabelecimentos ligados a 
atividades pecuárias. 

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

MULHERES PROGRAMAM EVENTO AGRO PARA 8 
DE MARÇO DE 2019
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empoderamento 

Empoderamento da mulher no agro acontecerá no Sindicato Rural de Campo Grande

MBA EM  GESTÃO: AGRONEGÓCIOS

ceem.com.brÉ MAIS QUE MBA. É FGV.

Seja o que você gostaria de encontrar 
quando busca uma referência
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SRCG SE CONSOLIDA COMO 
PÓLO EDUCACIONAL

pólo educacional

Os alunos do curso Técnico em Agronegócio, do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), 
polo Campo Grande, homenagearam o presidente do 
Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, 
como nome da turma e paraninfo. A colação de grau 
aconteceu na sede do Sistema Famasul.

“Nosso estado é agro, isso é uma força e um prêmio 
muito grande. Por isso precisamos de vocês formandos, 
para o contribuir com o desenvolvimento do setor. Tenho 
muito orgulho por representar o sindicato e também da 
homenagem feita pela turma”, destacou Fachini.

“O maior desafio e a maior conquista desses anos 
à frente do Sindicato Rural de Campo Grande, além de 
capacitar, informar, atualizar e representar o produtor 
rural da capital, Rochedo e Corguinho, foi o de tornar 
o Sindicato, como um polo educacional, e isso só foi 
possível por

causa de vocês, alunos, que se dispuseram a passar 
horas estudando, e reservando vários sábados, a favor 
do conhecimento”, pontuou. “Investimos na estrutura 
para receber cursos, no auditório para oferecer palestras, 
e a recompensa está aqui. Dezenas de jovens, senhores 
e senhoras, que a partir de hoje traçam um novo roteiro, 
contribuindo com sustentabilidade do negócio rural”.

Além do presidente, a gestora e coordenadora do 
polo do Sindicato Rural de Campo Grande, Marley 
Azevedo Faria, foi homenageada em nome de todos os 
coordenadores do curso Técnico em Agronegócio de 
Mato Grosso do Sul.

A turma, formada hoje, colocou a beca, recebeu 
o canudo e estão oficialmente diplomados. Em seu 
discurso, o presidente do Sistema Famasul, Mauricio 
Saito, falou das características regionais que ampliam 
as possibilidades de atuação para novos profissionais. 
“Estamos em um estado jovem e vivemos em uma 
evolução tecnológica. Temos o bioma que representa 
a capacidade empreendedora e sustentável do 
homem pantaneiro, com 53% da vegetação totalmente 
protegida”.

Ruy Fachini Filho e Marley Faria são  
homenageados por turma do Curso 
Técnico em Agronegócio



Saito acrescentou que 
os novos profissionais 
terão no agro uma janela de 
oportunidades de empregos. 
“Em 2018, no acumulado janeiro 
a outubro, o setor agropecuário 
em Mato Grosso do Sul foi o 
que, entre as outras atividades 
econômicas, registrou o maior 
saldo positivo, com alta de  34% 
em relação a 2017”.

Representando todas as 
turmas, a oradora Juceli Martins 
Silvério de Souza, produtora 
rural destacou em seus 
discurso o apoio dos familiares. 
“Agradeço aos professores 
pelos ensinamentos em sala 
de aula, e o apoio a distância. 
Contribuições estas que só 
fortaleceram mais para que 
com a conclusão do curso 
tenhamos a certeza de que 
conseguiremos enfrentar os 
desafios que serão encontrados. 
Nosso muito obrigado as 
nossas famílias pelo apoio e 
incentivo durante os dois anos 
em que nos ausentamos do 
convívio familiar por algumas 

horas, mas incentivos estes que 
foram fatores preponderantes 
para alcançarmos o objetivo 
da busca do conhecimento 
e aperfeiçoamento”, reforçou 
Juceli. 

O aluno do polo de Dourados, 
Sérgio Henrique de Oliveira, fez 
uma homenagem ao presidente 
da Famasul em nome de todos 
os formandos. “Pela função 
exercida, sabemos que perde-se 
valioso tempo que poderia ser 
desfrutado de outras formas, 
porém, o desenvolvimento 
sempre surpreendente que 
nosso estado obtém ano após 
ano, não seria possível sem o 
seu esforço. Reconhecemos 
a entidade como de extrema 
importância para o estado, pois 
absorve todas as demandas 
que são necessárias para o 
fortalecimento da principal 
força econômica do estado, 
que é o Agro, buscando sempre 
esse fortalecimento com um 
desenvolvimento sustentável”, 
entregando uma placa a 
Mauricio Saito.

 
O presidente da Fundação 

MS, Luciano Muzzi Mendes, 
aconselhou os alunos: “Nunca 
parem de estudar; nunca 
desistam dos seus sonhos 
e objetivos; quando tenham 
um trabalho tenham como 
objetivo o crescimento e não 
mostrar sua habilidade”, e 
citando o 25º presidente dos 
Estados Unidos, Theodore 
Roosevelt, Mendes declarou: “o 
principal ingrediente na fórmula 
do sucesso é lidar com as 
pessoas”.

Emocionada, a aluna do polo 
de Campo Grande, Silvia de 
Fátima, de 47 anos, destacou 
que o curso foi enriquecedor. 
“Já atuo com assistência 
técnica e a minha busca é o 
aprimoramento para oferecer 
ainda mais na minha área de 
atuação, uma vez que sou 
bióloga. Me deparei com um 
curso altamente qualificado, 
com conteúdo inovador com 
viabilidade de aplicar na 
prática”.
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CONFLITO 
TEM LADO BOM?

artigo

O desafio da transição geracional da 
Liderança nas empresas familiares é 
enorme. Dentre os principais motivos 
o Conflito entre Gerações: opiniões 
divergentes sobre a direção do negócio, 
a organização da empresa, quem toma 
decisões, quem pode trabalhar na empresa 
e por aí vai. Quem é de Empresa Familiar 
sabe bem.

 
Então me pergunto, qual o lado bom 

destes conflitos? Que bons resultados isto 
pode proporcionar para a família e para os 
negócios? Qual a parte cheia do copo?

De um lado a Inovação, assunto do 
momento neste mundo que agora se 
chama VUCA (Volátil, Incerto, Complexo 
e Ambíguo), empresas deixam de existir 
em um passe de mágica, tecnologias 
para a cidade e para o campo evoluindo a 
velocidade da luz, fusões importantes para 
o segmento Agro, questões internacionais 
que afetam os custos e os preços de 
commodities, já não existe mais “aquela” 
forma única de fazer as coisas, a receita 
de bolo da Vovó. Alguns segmentos 
precisarão inovar com mais rapidez outros 
menos, mas é fato, a inovação é para todos 
e questão de sobrevivência.

 
Jovens Empresários Rurais saindo de 

renomadas Universidades e cheios de 
vontade de aplicar novas ideias e modelos 
aprendidos nas empresas da família, 
chegam todos os dias aos negócios para 
quebrar alguns paradigmas: idade de 
abate de bois, início da atividade agrícola, 
gestão de custos, alavancagem, drones, 
implantação de políticas e  processos, 
etc. Estão em busca de realização, 
autoafirmação, testar suas habilidades no 
mundo, mostrar que são capazes.

 
Do outro lado a Tradição, do latim 

“tradere”, “entregar”, “passar adiante”, vem 
representada pelos que nasceram primeiro, 
viveram de tudo um pouco empreendendo 
no Brasil e lentamente podem diminuir 
seu apetite por mudanças, riscos, erros. 

O momento é de buscar estabilidade e 
segurança. Frases como “aqui sempre 
foi assim”, “você não entende como as 
coisas são, não funcionam assim no nosso 
negócio”, “já tentei e isto não é possível”, 
“você nunca passou por isto antes”, etc. 
Como bem sabemos cachorro mordido de 
cobra tem medo de linguiça, e há motivos 
para que se sintam assim.

 
Como um cabo de força, cada um 

puxando para um lado todos perderão, 
a empresa e as relações familiares. O 
que fazer? Quatro dicas para alcançar o 
desejado equilíbrio nesta relação inovação 
x tradição:

 
1- Crie um ambiente seguro: Todos 

queremos nos sentir seguros – conosco, 
com as nossas famílias e nos nossos 
relacionamentos com os outros, no nosso 
ambiente e, em última instância, com o 
nosso patrimônio.

2- Ouça ativamente: ouça as palavras, 
os gestos, o que é dito e o que não é dito 
mas está subentendido.

3- Considere as necessidades do outro: 
cada fase do Ciclo da Vida ressalta um 
grupo de necessidades, pais e filhos estão 
em momentos muito diferentes, é preciso 
negociar.

4- Faça “Benchmarking”: pesquise como 
outras famílias e empresas estão cuidando 
dos seus negócios e relações familiares. 
Pode lhe trazer informações importantes 
para a sua tomada de decisão.

 
O lado bom dos conflitos é quando a 

inovação e a tradição se encontram para 
criar algo novo e assim todos ganham e se 
desenvolvem: os negócios e as relações 
familiares!

*Coach e Consultora certificada 
internacionalmente, sul-mato-grossense. 
Possui mais de 21 anos de experiência 
profissional. Utiliza-se de sua experiência 
de vida e profissional para oferecer 
desenvolvimento humano e organizacional 
por meio da Beatriz Brito Consultoria.

Por Beatriz Brito*
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PRODUTOS PARA ENGORDA
DE GADO EM CONFINAMENTO

MELAÇO DE SOJA

DDGS DE MILHO 30% PROTEÍNA

TORTA DE ALGODÃO

CAROÇO DE ALGODÃO

MILHO

FARELO DE SOJA

CASCA DE SOJA PELETIZADA ENTRE OUTROS

(67) 99945-2100  4141-8429(67) 99945-2100  4141-8429
FAÇA SEU ORÇAMENTO.

Rua Floreal, 616 Vila Cidade Morena Campo Grande - MS
agrolog.contato@gmail.com
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empreendedorismo

Uma plateia de aproximadamente 
400 pessoas de várias gerações, 
sendo a maioria jovem, participou do 
Encontro Jovens da Agropecuária, 
realizado na sede do Sindicato Rural 
de Campo Grande. O evento, com 
o tema Super/Ação, com palestras 
voltadas ao empreendedorismo, é uma 
realização do Senar/MS – Serviço de 
Aprendizagem Rural, em parceria com 
o Sistema Famasul, Famasul Jovem, 
MNP, Sindicato Rural de Campo Grande, 
com o patrocínio da Monsanto.

O diretor do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Alessandro Coelho, abriu o 
evento enfatizando o potencial do 
jovem na agropecuária, reconhecendo o 
trabalho de lideranças. “Pessoas como 
Mauricio Saito, Ruy Fachini, Juliano 
Schmaedecke, Eduardo Riedel, Tereza 
Cristina e outros tantos, hoje, pessoas 

de destaque na liderança rural. já viram 
a necessidade de inserirem vocês, 
jovens, às cabeças do agro, pois o agro 
é nosso negócio”. 

Para o diretor a iniciativa do Encontro 
Jovens da Agropecuária mostra como 
o setor produtivo vem acompanhando 
as novas gerações. “O agro é o nosso 
negócio. O agro é tech, o agro é pop e o 
agro é jovem”.

O presidente do Sistema Famasul 
falou da relevância da participação 
dos jovens no desenvolvimento do 
agro. “Meu sentimento é de esperança, 
pela mudança que nós temos hoje nas 
diretrizes do nosso país. Assim como o 
tema deste evento, somos exemplo de 
superação. É por isso que eu acredito 
no país!”, salientou Saito em referência 
aos dois auditórios (interno e externo) 
lotados.

CASA CHEIA: 
SINDICATO 
RURAL DE 
CAMPO GRANDE 
LOTADO DE 
JOVENS 
DEBATENDO 
EMPREENDEDORISMO



A presidente da Comissão Famasul 
Jovem, Roberta Maia, falou da trajetória 
da iniciativa que já atingiu a 12ª edição. 
“Esse é um evento feito por jovens, para 
jovens. São quatros anos trabalhando 
no engajamento do Agro”.

Em seguida o diretor do MNP, 
Giulian de Moraes Rios, acrescentou: 
“Não há limite para encontrarmos o 
conhecimento e o aprendizado [...] O 
futuro de um país passa pelas mãos dos 
jovens”.

Palestras - A primeira palestra 
foi ministrada pelo vice-presidente 
da Aprosoja/MS – Associação dos 
Produtores de Soja de MS, André 
Dobaschi, ministrará a palestra ‘Visão 
agro do empreendedorismo’, que 
destacou: “O jovem precisa se engajar 
naquilo que está disposto a fazer. É 
isso que vai trazer uma oxigenação no 
sistema. Precisamos disso, de novas 
visões, de uma nova pegada, de gente 

disposta a trabalhar melhor por um agro 
melhor”.

Em seguida, o empreendedor Rick 
Chesther contou sua história de vida, 
emocionando a plateia e inspirando 
o público ao contar sua trajetória de 
vendedor de água na praia palestrante 
em Harvard. “Eu sou o resultado do 
não que eu dei a todos os nãos que me 
deram”.

Chesther enfatizou: “O 
empreendedorismo é a revolução do 
termo ‘trabalhar por conta’”. Brincando, 
o palestrante fez uma alusão de sua 
vida ao meio rural. “Se a vida é a lei da 
semeadura, então a vida é agro”.

Talk Show – Os palestrantes 
participaram de um debate, com a 
presença de Mauricio Saito e Roberta 
Maia. “Sobre a internet ou você navega 
ou você naufraga”, afirmou Chesther em 
referência aos avanços tecnológicos.
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artigo

A terceirização foi um dos temas que sofreu 
maior modificação em 2017. Ela surgiu como 
forma de dinamizar e especializar os serviços 
nas empresas.

Ocorre terceirização quando uma empresa, 
em vez de executar serviços diretamente com 
seus empregados, contrata outra empresa para 
que esta os realize, com o seu pessoal e sua 
responsabilidade.

Até o final de março de 2017, não havia 
regulamentação em lei acerca da terceirização. 
Tal fenômeno jurídico era realizado pela súmula 
n. 331 do TST.

A Lei 6019/1974 tratava somente de uma 
intermediação de mão de obra, isto é, uma 
modalidade de terceirização temporária e não 
abarcava o empregador rural.

Essa Lei, portanto, sofreu profundas 
alterações com a promulgação das Leis n. 
13.429/2017 e 13.467/2017.

Quanto ao trabalho temporário, não é 
permitida a contratação indiscriminada de 
trabalhadores temporários, pois somente 
é admitida essa modalidade de prestação 
de serviços em havendo necessidade de 
substituição transitória de pessoal permanente, 
caso de férias, licença gestante etc, e demanda 
complementar de serviços. 

A própria lei conceitua demanda 
complementar. Uma das alterações importantes 
é que agora o empregador rural poderá contratar 
uma empresa de trabalho temporário, que antes 
não podia.

Outra modificação significativa, quanto ao 
trabalho temporário, consiste na ampliação do 
prazo do contrato entre a empresa de trabalho 
temporário e a tomadora de serviços.

Estabelece a Lei que o contrato de trabalho 
temporário com relação ao mesmo empregador 
não poderá ser superior a 180 dias, podendo 
ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou 
não.

A novidade principal da lei é quanto a 
terceirização, já que não havia nenhuma 
regulamentação legal a respeito do assunto.

Destaca-se nesse artigo quatro questões 
que reputam-se mais importantes dentre tantas 
outras.

1) A nova regra permite a contratação para 
atividade fim da empresa, que antes não era 
permitido. Inclusive, o STF decidiu recentemente 
que o artigo 4º-A da referida lei, que dispõe 
sobre a atividade fim, é constitucional.

2) Diferente do trabalho temporário em 
que a subordinação é da tomadora, aqui na 
terceirização houve um deslocamento dessa 
subordinação. 

De acordo com o artigo 4º-A, parágrafo 1º 
da Lei 6019/1974, a “empresa prestadora de 
serviço contrata, remunera e dirige o trabalho” 
...

Observa-se, então, que na terceirização 
a subordinação é da prestadora e não da 
tomadora.

3) Outro ponto importante, que vale ressaltar, 
diz respeito ao prazo. Na terceirização, diferente 
do trabalho temporário, não tem prazo. 

A lei dispõe que “o contrato de prestação 
de serviço conterá... prazo para realização do 
serviço, quando for o caso”. Assim, a empresa 
contratante poderá entender que não é o caso e 
não estipular nenhum prazo.

4)    A última questão a ser tratada diz 
respeito a responsabilidade da tomadora.
Tratava-se de um tema polêmico que 
gerou diversas discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais.

Contudo, com a reforma trabalhista, esse 
assunto foi pacificado. Com a lei 6019/74 que 
introduziu a terceirização essa responsabilidade 
passou a ser subsidiária. Pode, porém, ser 
solidária se houver falência da prestadora de 
serviço ou configurar fraude na terceirização.

Assim, dentre tantos artigos da Lei 6019/74 
que tratam do trabalho temporário e da 
terceirização, esses são de grande importância. 
Cabe ressaltar que o assunto é complexo e não 
se esgota com apenas esse artigo.

TERCEIRIZAÇÃO
Por Edna Bacarji Jardim OAB- 9431





showtec

16 DE JANEIRO

08 h - Abertura Oficial do Evento
Local: Estande da Fundação MS.

14 h- Encontro de jovens da Agropecuária - 
Fatos e fakes do empreendedorismo
Local: Estande da Fundação MS.

14 h - O Manejo das pastagens na Pecuária 
Eficiente
Local: Estande da Embrapa

17 DE JANEIRO

08 h- PAINEL: Manejo do sistema soja/milho 
para alta produtividade: solos
Local: Auditório

08 h - Química, física e biologia de solo na 
trincheira.
Palestrantes: João Carlos de Sá, Ricardo Ralish 
e Marie Luise Carolina Bartz

10 h - Diagnóstico e práticas de manejo, 
caminhos para construir lavouras de alta 
performance.
Palestrante: Henry Sako

11 h - Debate: A busca pelos 100 sacos.
Moderador: André Dobashi

14 horas - PAINEL: Manejo do sistema soja/
milho para alta produtividade: solos
Local: Auditório

14 h - Dessecação de Soja: princípios e 
consequências dessa tecnologia.
Palestrante:Fernando Adegas

14h40 - Aplicação de agroquímicos: dose certa 
para máxima proteção, controle e produção.
Palestrante: Marco Antonio Gandolfo

15 h - Desafios da proteção de plantas no Mato 
Grosso do Sul.
Palestrante: José Fernando Jurca Grigolli

15h30 - Debate.
Moderador: André Dobashi

14 h - Previsão de Geada para o Milho Safrinha 
2019
Local: Estande Embrapa.

15 h - Aplicativo Guia Clima - Conheça o clima 
de sua região
Local: Estande Embrapa.

18 DE JANEIRO

08 h - PAINEL: O Futuro do Agro: Como pessoas 
e tecnologias irão coexistir e se relacionar no 
campo.
Local: Auditório

08 h - Drones no Agro: como eles irão mudar o 
jeito de gerir as empresas rurais.
Palestrante: Johann Coelho

08h40 - A gestão da performance dos 
colaboradores no Agronegócio.
Palestrante: Aline Molinari

9h20 - Sucessão familiar e Conflito Geracional: 
quais empresas superarão esse desafio?
Palestrante: Francisco Vila

10 h - Debate.
Moderador: Artur Falcette

09 H - Escolha Inteligente da Forrageira a 
Cultivar
Local: Estande da Embrapa

15 H - Inovação Tecnológica no Agro. 
Palestrante: Paulo Hermann
Local: Estande da Fundação MS
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Pelo presente Edital, faço saber que no dia 08 (OITO) de FEVEREIRO do ano de 2019 , no período 
das 8h (OITO) horas às 15h (QUINZE) horas, na Sede desta Entidade, localizada na Rua Raul 
Pires Barbosa, Nº. 116,Campo Grande/MS, será realizada Eleição para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à FAMASUL, bem como de Suplentes, na 
forma da Lei, ficando aberto o prazo de 15 (QUINZE) dias para o registro de Chapas, nos termos 
do Artigo 3º do Regimento Eleitoral, ficando aberto o prazo até o dia 25/12/2018 para o registro 
de chapas que terá início a contar da publicação deste EDITAL. O requerimento acompanhado de 
todos os documentos exigidos pelo Artigo 6º do Regimento Eleitoral, para o registro, será dirigido 
ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes 
da chapa. A Secretaria da Entidade funcionará, no período destinado ao registro de chapas, no 
horário de 8h (oito) horas às 11h (onze) horas e das 14h(catorze) horas às 17h (dezessete) 
horas, onde se encontrará a disposição dos interessados, pessoas habilitadas para atendimento, 
prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e 
fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da relação das chapas registradas conforme dispõe o 
Artigo 10º e 37º do Regimento Eleitoral.

A eleição será realizada com qualquer número dos associados habilitados para votar. Serão 
eleitos os candidatos que obtiverem maioria(50% +01) dos votos.

Nos dias 15,22,24 e 25/12/18, atuará em sistema de plantão, podendo ser acionada pelo 
telefone (67) 92449111.

Campo Grande - MS, 10 de dezembro  de 2018.
RUY FACHINI FILHO
Presidente SRCG

SINDICATO RURAL DE CAMPO GRANDE - MS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pós Graduação

GESTÃO 
EMPRESARIAL

MENSALIDADE 
PROMOCIONAL

100% PRESENCIAL

Aulas 1x por mês com 
Professores da USP

Fundação de Pesquisas 
Científicas de Ribeirão Preto

FOCO EM MARKETING E RH

Fundada por Professores da USP em 1983

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

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

PRODUÇÃO 
ANIMAL NA 

MESMA ÁREA

Em uma ação conjunta entre o 
Sindicato Rural de Campo Grande 
e SENAR/MS (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Rochedo, o 
projeto Pingo D’água chegou à cidade de 
Rochedo e atendeu cerca de 22 pessoas 
por dia, totalizando 420 atendimentos.

O projeto Pingo D’Água, é uma das 
ações de promoção social do Senar/
MS, e foi idealizado com o objetivo 
de contribuir para a qualidade de vida 
dos produtores, trabalhadores rurais e 
suas famílias oferecendo atendimento 
odontológico gratuito pelos municípios 
por onde passa, utilizando unidades 

móveis de atendimento terrestre 
equipadas com todo aparato de um 
consultório odontológico convencional.

De acordo com a Cirurgiã Dentista, 
Renata Ramires, o programa está 
atendendo a expectativa, somando 
dezenas de atendimentos diários.

A unidade móvel que teve como última 
parada o município de Jaraguari, chegou 
em Rochedo no dia 12 de novembro, na 
praça central da cidade, onde ficou até 
primeiro de dezembro.

Wesley Alexandre - estagiário 
Jornalismo MNP

PARCERIA DO SRCG E SENAR/MS, PROJETO PINGO 
D’ÁGUA ATENDE APROXIMADAMENTE 420 PESSOAS EM 
ROCHEDO

pingo  d’água

A ação social que leva saúde bucal a produtores rurais e população urbana, tem 
realizado cerca de 22 atendimentos gratuitos por dia



agrinho 2018

“Escrevi sobre como o frigorífico de 
Rochedo utiliza a água. Era da mesma 
forma que eu pensava”, afirma o 5º 
colocado na categoria redação, 6º ano, 
Rennan Lacerda Cordeiro, da Escola 
Estadual José Alves Quito, de Corguinho. A 
premiação do Concurso Agrinho, realizada 
pelo Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural aconteceu, no Clube 
Estoril, em Campo Grande, com a presença 
de mais de 450 pessoas, entre alunos, 
professores, representantes do interior e 
da Capital.

 
O aluno Wiliton Isidoro Valentim do 4º 

ano do ensino fundamental, ficou com a 
quarta colocação na categoria Redação. 
“Eu acho o prêmio muito importante 
para incentivar todos os alunos, para que 
continuem estudando”, disse o premiado 
ao sinalizar que levará a medalha para 
os amigos da Escola Municipal José do 
Patrocínio, de Campo Grande.

 
A professora do Wiliton, Rita de Cássia 

Vieira Toledo, destacou o potencial do 
Agrinho. “Significa um incentivo muito 
grande para continuar melhorando e 
valorizando a produção dos alunos, além 
da aprendizagem pela preservação do 
meio ambiente”.

 
Para o presidente do Sistema Famasul 

– Federação da Agricultura e Pecuária de 
MS, Mauricio Saito, o Agrinho se consagra 
como um dos principais Programas 
do Estado. “Falar em ética, respeito 

ao meio ambiente e diversidade é um 
privilégio que o Agrinho MS tem, levando 
conceitos sólidos para a juventude e, 
consequentemente, aos futuros gestores 
do país”.

 
Saito lembrou dos presidentes 

de sindicatos rurais. “Agradeço o 
empenho dos produtores rurais e o 
apoio na realização deste projeto nos 70 
municípios do estado. Espero que esse 
tipo de iniciativa possa contribuir no 
desenvolvimento do estado”, afirma.

 
Pela primeira vez o tema do próximo 

ano foi anunciado durante a cerimônia 
de premiação. Mauricio Saito, que será 
“Tecnologia do Campo Conectada com a 
Cidade”.

 
O Sindicato Rural de Campo Grande foi 

representado pela diretora, Aurora Real. “É 
fantástico verificarmos, na prática, alunos 
do ensino fundamental se interessando e 
participando do agro. É a mudança de um 
paradigma”, finaliza.

ESTUDANTES DE 
CAMPO GRANDE E 
CORGUINHO SÃO 
PREMIADOS PELO 
AGRINHO 2018
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DO SINDICATO RURAL DE CAMPO 
GRANDE EM 2018

Ações

Eventos

Estruturação Física do Sindicato Rural
Novo salão climatizado para 300 pessoas
Auditório e 3 novas salas de aula

Participação - Showtec, Dinapec, posse da FPA, Expogrande, Lançamento Casa do Leite, GTE 
Temático Famasul Jovem, 
Palestra - Funrural
Com a Dep Federal Tereza Cristina
31º Encontro de Tecnologias para pecuária de Corte
Palestra Compensação de reserva legal e comércio de cotas: aspectos legais e econômicos
Com Ramão Jardim
Oficina da produtividade - Rally da Pecuária
Com Mauricio Nogueira
Circuito Agro do Banco do Brasil
21º Encontro Técnico do Leite
ITR: Atualidades e aspectos polêmicos
Impulsione seu negócio com Facebook
Dia de Campo Hortifruti Legal
Curso E-Social
Encontro Jovens da Agropecuária
Com Rick Chesther e André Dobashi
Palestra: Resistência aos antimicrobianos, por que isso importa ao pecuarista?
Com Bruno de Jesus Andrade, diretor da Assocon

AGRINHO

Em Campo Grande, o maior programa de 
responsabilidade social do Senar/MS atende 
cerca de
9.500 alunos

11 escolas da rede pública

Este ano, Campo Grande tem um ganhador na 
categoria Redação 4º ano que será
divulgado no Prêmio Agrinho 2018.

PINGO D’ÁGUA – CAMPO GRANDE 2018

Em 2018, a iniciativa do Senar/MS que se preocupa 
com o bem-estar e cuida da saúde bucal da
população:

79 pessoas atendidas
370 procedimentos realizando entre aplicação de 
flúor, restauração e limpeza.

CURSOS FPR E PS – CAMPO GRANDE 2018

Em 2018

127 eventos de Formação Profissional Rural (FPR)
49 eventos de Promoção Social (PS)
2.158 pessoas capacitadas.

ATeG 2018

2.125 produtores acompanhados pela Assistência 
Técnica e Gerencial
10 programas de assistência.
1.551 produtores ainda continuam sendo 
acompanhados por técnicos do Senar/MS.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL EM CAMPO 
GRANDE:
______________________________

55 produtores são assistidos pelos programas de 
Piscicultura, Hortifrúti Legal, Mais Inovação e
Pró-Ovinos.
  



antimicrobianos

O que são os antimicrobianos?

Antimicrobianos são substâncias produzidas 
por microrganismos como: bactérias, fungos ou até 
mesmo produzido em laboratórios. São utilizados 
para controle de outros tipos de microrganismos (os 
patogênicos), que causam doenças ou problemas 
na saúde animal ou humana.  Normalmente 
conhecemos mais o termo antibiótico, que é 
um tipo de antimicrobiano, produzido por outros 
microrganismos, como a penicilina. Então, todo 
antibiótico é um antimicrobiano.

São capazes de impactar o mercado 
internacional da proteína?

Os principais mercados que compram os nossos 
produtos, têm hoje algum tipo de restrição em 
relação ao uso de antimicrobianos para melhorar 
a produtividade animal, eles utilizam somente para 
fins terapêuticos, quando o animal tem alguma 
doença.

Aqui no Brasil utilizamos quando a animal 
está doente, para prevenção, para fins profiláticos 
e metafilaticos, ou também para que o animal 
melhore seu desempenho na fazenda.       

A União Europeia que é um dos nossos principais 
mercados, e não aceita que os fornecedores 
utilizem os antimicrobianos como melhoradores 
de desempenho, então este tem sido o principal 
desafio: conscientizar os clientes que temos 
utilizados os produtores de maneira correta, na 
dosagem correta, respeitando o prazo de carência 
e o produto apropriado.

Quem responde pela regulamentação? 

O Ministério da Agricultura é quem faz o registro 
desses produtos. É claro que o plano nacional de 
controle antimicrobiano, visa aumentar a restrição e 
melhorar o controle no uso desses produtos.

O que é a Aliança e como é seu trabalho?

A Aliança é um grupo multidisciplinar, formado 
por empresas farmacêuticas, de nutrição animal e 
entidades de representação de produtores de gado 
de corte, peixe, suínos e aves. A ideia deste grupo é 
basicamente, articular entre os membros de todas 
as cadeias de proteína animal, o uso racional de 
antimicrobianos, passar para os nossos produtores 
e indústrias a forma correta, dosagem correta e 
capacitação do pessoal. E como a gente se prepara 
para que a indústria farmacêutica possa produzir 
novas moléculas e abastecer o mercado com novos 
produtos, porque a gente sabe que a resistência 
é um negócio que vai continuar existindo, sempre 
vai existir! É provável que produtos que hoje são 
eficazes, daqui 50 a 100 anos, não sejam mais, por 
isso é necessário que a indústria sempre esteja 
pesquisando e trazendo novos produtos. Então a 
ideia de reunir todos no grupo é conscientizar os 
produtores de como utilizar os antimicrobianos, 
e as empresas através da academia, articular e 
desenvolver novos produtos.

São 12 fundadores e cada instituição tem vários 
produtores e diversas empresas. Os membros 
são: ABPA, Assocon, Sindirações, SINDAN, Abiquif, 
Alanaq, PEIXE BR, ABCS, Abag, CNA, ABIEC e Viva 
Lácteos. 

Como acontece a comunicação com a 
população urbana e produtores?

A principal dificuldade da Aliança vai ser a 
comunicação com a sociedade. Com o produtor 
a comunicação vai acontecer de várias formas, 
através das entidades de representação, indústrias 
de nutrição ou pelas indústrias farmacêuticas, então 
vai ter muito mais gente se comunicando com o 
produtor. Agora com o consumidor vai ser algo mais 
complexo, por que esta é uma informação muito 
específica, que traz uma riqueza de detalhes muito 
grande, e o consumidor final pode não entender. 
Temos de ser muito claros e diretos, para que ele 
não entenda de maneira errada. 

RESISTÊNCIA AOS 
ANTIMICROBIANOS, POR 
QUE ISSO IMPORTA AO 
PECUARISTA? 
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Esta foi a palestra ministrada no Sindicato 
Rural de Campo Grande, pelo diretor 
executivo da Associação Nacional 
da Pecuária Intensiva (Assocon), o 
zootecnista, Bruno de Jesus Andrade. 
Confira a entrevista sobre o tema:



Agenda de Cursos previstos para 2019

J A N E I R O J U N H O

J U L H O

A G O S T O

S E T E M B R O

O U T U B R O

F E V E R E I R O

M A R Ç O

A B R I L

M A I O

ARTES EM TECIDO: TÉCNICA DE ENVELHECIMENTO (PANO ASSADO)
CASQUEAMENTO EM BOVINOS (CORTE/LEITE) 
DOMA RACIONAL 
INFORMÁTICA BÁSICA 
PLANTIO E MANEJO DE POMAR - CULTIVO DE MARACUJÁ
PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS 
PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 
CORTE E COSTURA - MODELAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS
 CULTIVO ORGÂNICO DE HORTALIÇAS 
MANEJO BÁSICO DE BOVINOS DE LEITE 
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRA MECÂNICA 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
OPERADOR DE TRATORES - COM ARADOS AGRÍCOLAS
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SINDICAL
RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR

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

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

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



Agenda de Cursos previstos para 2019
N O V E M B R O

D E Z E M B R O

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

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
APICULTURA AVANÇADA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS




