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Olá produtores e produtoras rurais.

É com grande prazer e responsabilidade 
que damos continuidade às ações do Sindicato 
Rural, começando a tirar do papel as ideias para 
colocá-las em prática. São grandes os desafios 
à frente desta instituição, que agrega produtores 
de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, com 
suas demandas e peculiaridades, de cada região 
e atividade.

Temos como foco dessa gestão, aproximar 
o sistema sindical do produtor rural, para que
este possa se sentir realmente representado por
nós. Mais que isso, queremos que você participe
conosco, dê sugestões, esteja presente nas
nossas ações, tire suas dúvidas, para que, juntos,
possamos construir um agronegócio mais forte,
unido e produtivo.

   Para isso, durante este e os próximos anos, 
queremos criar ambiência para parcerias  
empresariais que de fato auxiliem o produtor 
em seu dia a dia. Em meio às ideias, temos um 
grande desafio que começa junto com nossa 
gestão, o fim da contribuição sindical 
obrigatória. Isso só reforça a necessidade de 
nós, produtores, sermos unidos e engajados, 
conscientes de que juntos temos mais 
possibilidade de lutar por melhorias para o 
setor junto ao poder público e ao mercado. 

Neste mês abordamos a cadeia do leite, uma 
discussão salutar que há 22 anos está na nossa 
pauta. No dia 7 de junho vamos realizar 
mais um Encontro Técnico do Leite, para 
debater com produtores os principais gargalos 
da atividade, entre elas a queda de 83% na 
produção nos últimos quatro anos e a 
desistência de muitos produtores.

Sabemos que são muitos os gargalos, como 
aumentar a produção, reduzir os custos, 
elevar a remuneração, garantir que os 
produtores se mantenham nas propriedades, 
entre outros. Mas de pouco em pouco, 
avançamos para um setor mais competitivo 
e sustentável. Deixo aqui o convite para que 
todos participem do 22º Encontro Técnico do 
Leite, no Sindicato Rural de Campo Grande, 
participem e se unam ao sindicato.
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Dados da Scott Consultoria mostram 
que enquanto a arroba do boi gordo foi 
comercializada, em meados de abril, a R$ 142 
no Estado, em São Paulo o preço médio está 
acima dos R$ 157. Valorizar o produtor, reduzir 
os custos e consequentemente aumentar 
a rentabilidade, são alguns dos desafios 
debatidos durante a 8ª edição do Confinar, 
realizada em Campo Grande.

“São necessárias alternativas para tornar 
os valores equivalentes aos demais Estados, 
levando em conta que Mato Grosso do 
Sul produz uma das melhores proteínas 
do mundo”, sinaliza o vice-presidente do 
Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo 
e Corguinho, André Moraes, ao citar as 
tratativas da entidade com as unidades 
frigoríficas da região.

 Durante o Confinar, Adolfo Fontes, analista 
da Rabobank apontou a gestão como 
alternativa para minimizar os impactos em 
momentos de desvalorização da proteína 
vermelha, e ainda fez análise dos mercados 
internos e externos. “Planejamento é 
fundamental para quem quer produzir e ter 
bons resultados. Ter controle e gestão de 
riscos ajuda a antecipar situações e prever 
melhor os resultados”.

 Representando o Governo do Estado, o 
superintendente da Semagro, Rogério Beretta, 
destacou a persistência dos organizadores 
do Confinar, que enchem auditórios para 
debater assuntos tão importantes para o 
Estado e citou estratégias para aumento da 
rentabilidade. “O Governo do Estado tem na 
atividade pecuária de MS uma referência 
quando sai daqui, por isso buscamos 

mais sustentabilidade e produtividade. 
Completamos em fevereiro 2 anos da 
reformulação do Precoce MS, com 1.600 
propriedades cadastradas, 15 frigoríficos 
e 1,2 milhão de animais abatidos com 
índice de 84% de aprovação. São resultados 
extremamente satisfatórios e não para por aí, 
temos mais projetos bons encaminhados”.

O Chefe Geral da Embrapa Territorial, 
Evaristo de Miranda, tratou da atribuição, 
ocupação e uso das terras no Brasil: a 
sustentabilidade da pecuária nacional. Para 
ele, a pirâmide formada por sustentabilidade, 
tecnologia e produtividade é essencial para o 
avanço do mercado.

 O Confinar contou também programação 
técnica, voltada para pecuaristas de MS 
e diversos outros estados e países. “O 
evento foi concebido para levar informação 
de qualidade ao produtor rural e para que 
ele possa aplicar no campo, então todo o 
evento e as palestras são pensadas com 
esse intuito. Temos muito para melhorar em 
nossa atividade, mas precisamos participar, 
de forma engajada e o meu pedido é para que 
todos participem e contribuam para o setor”, 
afirma Rodrigo Spengler, organizador do 
evento e diretor da BeefTec.

Durante o Confinar o presidente da Famasul, 
Maurício Saito, destacou que compartilhar 
conhecimento é essencial para ter mais 
efetividade e produtividade. “Temos a 
responsabilidade de não pensar só na nossa 
cadeia produtiva, mas em toda a sociedade”.

Texto: Priscilla Peres - Agro Agência

COM PREÇO DA 
ARROBA BAIXO EM 
MS, PRODUTORES 
DEBATEM 
ALTERNATIVAS 
PARA PECUÁRIA

PREÇO PAGO PELA ARROBA EM MATO 
GROSSO DO SUL É UM DOS MAIS BAIXOS 
DO PAÍS
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desburocratização

JUNTO AO 
DESEMBARGADOR, 
SRCG BUSCA 
DESBUROCRATIZAR 
PROCEDIMENTOS
JUDICIAIS DO AGRO

O presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Rochedo e Corguinho 
(SRCG), Alessandro Coelho, entregou ao 
Desembargador e Corregedor Geral do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 
Sul, Sérgio Fernandes Martins, o pedido 
para desburocratizar procedimentos 
jurídicos e cartorários relacionados à 
agropecuária. 

 “A corregedoria monitora todos os 
procedimentos cartorários e há vários 
produtores rurais com dificuldade para 
movimentação. Além disso ressaltamos 
as taxas cartorárias, que precisam de 
revisão”, sinaliza o presidente do SRCG 
durante a entrega do documento.

No documento, que será protocolado 
pelo próprio desembargador, conta os 
pedidos para que seja permitida ao 
inventariante, movimentar todos bens 
móveis e semoventes, independente 
de alvará judicial, a exemplo do que 
acontece em São Paulo e Paraná.

Também é sugerido que se reduza os 
prazos referentes à hipoteca e penhor 
rural.

Sérgio Fernandes Martins confirmou o 

empenho e estudos na ação. “Se existem 
precedentes em São Paulo e no Paraná, 
torna-se mais fácil, mas não se trata de 
uma tarefa simples”, esclareceu.

 Audiência Pública

No dia 9  de maio, a Corregedoria 
realizou uma Audiência Pública no 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 
Sul (TJ/MS) sobre as taxas cartorárias, 
aberta ao público para debate e 
recebimento de proposições relativas 
a elaboração da nova Tabela de 
Emolumentos.

A audiência foi presidida pelo Des. 
Sérgio Fernandes Martins, Corregedor-
Geral de Justiça, auxiliado pelo juiz 
auxiliar da Corregedoria, Renato Liberali, 
que atuou como Vice-Presidente da 
mesa. 

Depois de discussões, os 
desembargadores decidiram ouvir a 
sociedade, os setores legitimados, 
analisar as propostas apresentadas 
antes de enviar ao legislativo um projeto 
de lei para alteração na atual tabela de 
emolumentos, em vigor desde 2014 sem 
alterações.



PRODUTORES 
DE LEITE E 
REPRESENTANTES 
DA INDÚSTRIA 
ELABORAM 
DOCUMENTO PARA 
O GOVERNO DO 
ESTADO DE MS

LEITE

Representantes do Conselho Paritário 
de Produtores e Indústrias de Leite 
em Mato Grosso do Sul (Conseleite), 
elaboraram documento ao governo do 
estado com propostas para melhorar 
a competitividade da matéria-prima e 
subprodutos produzidos no MS.

A reunião aconteceu na sede da 
Famasul, e teve como finalidade definir 
ações da cadeia do leite e propor 
melhorias para aquecer o segmento, que 
vem enfrentando dificuldades. Durante o 
encontro, foi elaborado um documento 
com as principais reivindicações 
e gargalos do segmento para ser 
encaminhado ao governador Reinaldo 
Azambuja e à Assembleia Legislativa. 

“Nossa ideia foi formatar um 
encontro com as principais questões 
do setor, para que o Governo nos 
ajude a tomar providências urgentes, 
para alavancar o setor e manter os 
produtores na atividade”, sinaliza o 
vice-presidente do Conseleite e diretor 
do Sindicato Rural de Campo Grande, 
Rochedo e Corguinho, Wilson Igi.

“O objetivo desse documento é 
mostrar nossas dificuldades para 
o governador e nossos deputados
para que juntos possamos encontrar
soluções e melhorar a situação da
cadeia do leite. Entre os temas que
serão abordados na reunião estão
a forte queda da produção de leite

no Estado, fechamento de algumas 
indústrias e abandono do produtor 
rural da atividade leiteira”, explicou a 
presidente do Silems (Sindicato das 
Indústrias de Laticínios de Mato Grosso 
do Sul), Milene Nantes. 

Ela informou que também integram 
a pauta o Conseleite e as instruções 
normativas 66 e 67 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). “A instrução normativa 76 trata 
dos produtos leite cru refrigerado, leite 
pasteurizado e leite pasteurizado tipo 
A, enquanto a instrução normativa 77 
regulamenta sobre a inspeção sanitária 
da obtenção, acondicionamento e 
transporte do leite cru até a recepção em 
estabelecimento registrado no serviço 
de inspeção oficial”, detalhou.

Na avaliação da presidente do Silems, 
as instruções normativas, que já estão 
em vigor, trazem uma responsabilidade 
ainda maior para o empresário. “As boas 
práticas agropecuárias com relação 
ao manejo do gado para a produção 
de leite não deveria ser uma atribuição 
da indústria, mas do produtor rural. 
Então nós vamos apresentar essas 
dificuldades para o governador e para 
os nossos deputados porque é uma 
responsabilidade que não pode ser 
nossa”, conclui.
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produtividade

FAZENDA 
QUADRUPLICA 
PRODUTIVIDADE E 
CRIA SEU PRÓPRIO 
FRIGORÍFICO NO 
PANTANAL

Com um modelo sustentável de produção, 
aliando grande escala com a preservação 
do bioma Pantanal a Fazenda Ema, passou 
de 80 mil para 300 mil arrobas por ano, 
no período de 17 anos. O apreço pelo 
trabalho e a qualidade da carne fez com 
que os empreendedores criassem o próprio 
frigorífico, dentro da Fazenda. Os detalhes do 
projeto foram apresentados no fechamento 
do Confinar 2019, em Campo Grande.

A empresa se especializou na pecuária de 
corte e faz o ciclo completo de produção: cria 
Região Pantanal (Paiaguás, Nhecolândia e 
Jacadigo), recria (Jacadigo) e engorda (Serra 
de Corumbá).

 Entre os desafios na produção no 
Pantanal estão as diferentes espécies de 
forrageiras que compõem o bioma, com taxas 
nutricionais diferentes. “Em uma análise 
encontramos 286 espécies de plantas na 
região pantaneira, ao avaliarmos as fezes 
de alguns animais nos deparamos com 83 
espécies, o equivalente a 30%. Isso é um 
desafio na nutrição animal”, apontou Marinho 
durante sua palestra no Confinar 2019.

 Além desses desafios a propriedade se 
preocupou com o processo logístico para 
o abate dos animais e pelos processos 
industriais em que passam a carne. 
“Queríamos minimizar o estresse pré-abate 
e maximizar o sabor, decidimos então levar 

o frigorífico até o boi. Por isso, o frigorífico 
foi levado até uma das fazendas do grupo”, 
explica Daniel Marinho, que está à frente do 
projeto.

 Segundo um dos organizadores do 
Confinar, Rodrigo Spengler, também 
diretor da Beeftec o caso se trata de uma 
empreendimento referência. “Os envolvidos 
tiveram a visão e planejamento suficiente 
para apresentar ao mercado uma carne 
diferenciada e um modelo de produção 
sustentável. Apesar dos altos custos 
a implantação de uma indústria dentro 
da própria fazenda apresenta diversas 
vantagens”, afirma o organizador do 
Confinar, evento que reuniu cerca de 1.300 
participantes entre pecuaristas e técnicos 
do setor de diferentes estados brasileiros e 
países.

Cerca de 90% dos animais encaminhados 
para o Frima, frigorífico da Fazenda Ema, 
são de produção da própria fazenda. 
Eventualmente buscam animais de outras 
propriedades, apenas para completar a 
escala industrial. O empreendimento tem 
capacidade para abater 120 cabeças por dia e 
gera cerca de 80 empregos diretos.

Além da Fazenda Ema, o fechamento 
do Confinar 2019, contou com casos de 
sucessos das propriedades Engenho da Serra 
(Goiás) e Santa Luzia (Mato Grosso do Sul).

MAIS DE 1.300 PARTICIPARAM DA 8ª EDIÇÃO 
DO CONFINAR, UM DOS MAIORES EVENTOS DA 
PECUÁRIA
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MAPA FEZ ALTERAÇÕES NA DOSE E PROIBIU 
A VENDA E USO DA VACINA DE 5ML

CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA A 
AFTOSA SEGUE ATÉ 15 
DE JUNHO

aftosa

A campanha de vacinação contra a 
aftosa começou no dia 1° de maio para 
produtores rurais de todo o Mato Grosso 
do Sul, mas a data final varia de acordo 
com a região. Na Fronteira e no Planalto a 
imunização deve ocorrer até 31 de maio, 
enquanto que produtores do Pantanal têm 
até 15 de junho para terminar a vacinação. 

Todo o rebanho do Estado, que soma 
21 milhões de cabeças de bovinos e 
bubalinos, devem ser vacinados nesta 
campanha. A meta do governo é vacinar 
99% dos animais, embora a exigência dos 
órgãos sanitários seja atingir no mínimo 
80%.

Presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Alessandro Coelho, destacou 
que a abertura oficial é importante 
para conscientizar produtores a chegar 
à cobertura vacinal mais abrangente 
possível. “Os produtores têm sido bem 
assíduos e se tudo correr bem, em 2021 
estaremos livres da vacinação. Mas para 
isso, precisamos manter bons índices 
de imunização neste e no próximo ano”, 
destacou.

Mas a principal mudança da campanha 
deste ano é o uso da vacina de 2 ml. O 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) mudou a composição da 
vacina e proibiu a comercialização e uso 
da dose vacinas bivalentes e trivalentes de 
5 ml. 

De acordo com a Iagro (Agência 
Estadual de Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal) com a nova vacina a tendência 
é de ocorrer menos reações nos animais 
(caroços e inchaço), além de que o 
frasco menor ocupa menos espaço e 
facilita o transporte, reduzindo o custo de 
refrigeração.

A alteração da dosagem da vacina e 
sua retirada definitiva em todo país, até 
2021, fazem parte do Plano Estratégico 
2017-2026 do Programa Nacional de 

Febre Aftosa (PNEFA) que busca a mudança 
de status para ‘livre de febre aftosa sem 
vacinação’. A ação deve reduzir o custo da 
produção, ampliando a competitividade, 
ficando a carne brasileira ainda mais 
suscetível a conquista de novos mercados.

O Registro obrigatório da vacinação deve 
ser feito no site www.iagro.ms.gov.br. Mais 
informações sobre a vacinação, a Iagro 
disponibiliza o Disk Aftosa 0800-679120. 

Produtores relataram o aumento de até 
30% no preço da vacina, apesar da redução 
da quantidade. Com a demanda, o SRCG 
questionou representantes da indústria 
e foi informado de que os preços estão 
relacionados à pesquisa, ao custo industrial e 
ao frete.

Segundo carta enviada pela Zoetis Brasil 
para desenvolver a nova vacina com dose 
de 2 ml, foram necessários dois anos de 
trabalho, mobilização de equipes de pesquisa 
e desenvolvimento, manufatura e assuntos 
regulatórios, além de milhões de reais 
em investimentos. Mais de 2 mil animais 
foram envolvidos nos testes de eficácia e 
segurança. O grande desafio foi obter uma 
formulação estável, com a mesma quantidade 
de antígenos em uma quantidade de 
excipientes muito reduzida.
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PRODUTORES PODEM SE CADASTRAR 
PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM 
QUEDA DE ENERGIA 

O Sindicato Rural de Campo Grande está cadastrando produtores rurais para 
criação de uma lista prioritária para momentos de queda ou oscilação de energia 
elétrica. A decisão foi tomada em reunião com a Energisa, para atender aqueles 
produtores que se dedicam a atividades altamente dependentes de energia elétrica.

Para se cadastrar é simples, basta acessar o site do Sindicato Rural (www.srcg.
com.br), clicar no banner sobre o assunto e preencher a ficha. São apenas sete 
perguntas, sendo nome completo, Unidade Consumidora, Inscrição Estadual Rural, 
telefone, e-mail e se já teve problemas com queda ou oscilação de energia.

Quem preferir, pode entrar em contato com o Sindicato via telefone (67) 3341-
2151 ou o e- mail srcg@srcg.com.br, com as informações descritas acima. Também 
há a opção de acessar diretamente o link http://bit.ly Energiaparaprodutores.

“A intenção é minimizar ao máximo os impactos que a falta de energia causa ao 
produtor rural. Principalmente aquele produtor em que a atividade é diretamente 
dependente da corrente elétrica, como a produção leiteira, avicultura, suinocultura, 
confinamentos e demais atividades. É necessária alta eficiência na prestação de 
serviço, sem nenhum prejuízo ao produtor rural, já pagamos valores expressivos, 
para termos maiores despesas”, aponta o presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Alessandro Coelho.

Toro endurance 1.8 at6 flex 4p ano 2019 modelo 2019 com os itens de serie com ar condicionado, direção elétrica, 
vidro elétrico dianteiro e traseiro, travas elétrica, start&stop, piloto automático, câmbio automático 6 marchas, na cor 

vermelho colorado. Com preço sugerido pelo fabricante fca de R$94.990,00 e em seguida aplicando desconto 
produtor rural e CNPJ de 20% por R$75.992 valido para mês de março. Preço sugerido pelo fabricante fca, sujeito a 

alteração sem aviso prévio. Desconto 20% oferecido pelo fabricante fca para produtor rural e CNPJ, sujeito a 
alteração sem prévio.

NO TRANSITO, DE SENTIDO A VIDA

(67) 3322-0600 / 3322-0102

(67) 9 9950-4192

FIAT ENZO JOAQUIM MURTINHO
R. Joaquim Murtinho 2350
Itanhangá Park - Campo Grande - MS

FIAT ENZO COSTA E SILVA
Av. Costa e Silva, 357
Vila Progresso - Campo Grande - MS

WWW. FIATENZO.COM.BR
Acesse nosso site

75.992,R$ 00

NAS MODALIDADES DE
PRODUTOR RURAL E CNPJ

TORO ENDURANCE 
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A comercialização de 
leite em Mato Grosso do 
Sul e seus desafios será 
tema do 22° Encontro 
Técnico do Leite, no dia 
7 de junho de 2019. Com 
expectativas de reunir 
produtores de todo o 
Estado, além de uma 
comitiva do Ceará, o dia 
será inteiro dedicado a 
discutir os gargalos da 
cadeia produtiva e formas 
de retomar o crescimento 
na produção da proteína.

A produção leiteira 
estadual despencou 
83% nos últimos quatro 
anos, passando de 364 
milhões de litros em 
2014 para 198 milhões 
de litros em 2018, reflexo 
do descontentamento 
de muitos produtores 
que acabam deixando 
a atividade, por não 
conseguirem equilibrar os 
custos de produção com o 
lucro das vendas. 

Diretor do Sindicato 
Rural de Campo Grande e 
presidente do Conseleite 
(Conselho Estadual de 
Leite), Wilson Igi, afirma 
que atualmente o “leite é 
um produto em extinção 
em Mato Grosso do Sul”. 
E, justamente, para evitar 
que a situação piore ainda 
mais, a discussão séria 
e comprometida sobre o 
assunto se faz necessária. 

“A maior parte dos 
produtores, quase 100% 
deles não vende o leite, 
apenas entrega, porque só 
recebe no mês seguinte, 
quando vai saber o 
valor pelo qual vendeu o 
produto. Por isso esse 
tema é pertinente, para 

auxiliar o produtor a saber 
qual o verdadeiro custo 
de produção e por quanto 
que tem que vender para 
ter lucro. Esse é um dos 
principais motivos para 
os produtores deixarem a 
atividade”, afirma Igi.

De acordo com o 
Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e a Iagro 
(Agência Estadual de 
Defesa Sanitária Animal 
e Vegetal), a produção de 
leite em Mato Grosso do 
Sul caiu 13,27% nos dois 
primeiros meses deste 
ano, em comparação ao 
mesmo período de 2018. 
Foram 35,7 milhões de 
litros de leite neste ano, 
enquanto 41,2 milhões 
foram captados no 
mesmo período de 2018.

No ano passado, a 
21ª edição do Encontro 
Técnico do Leite reuniu 
700 produtores rurais de 
30 municípios do Estado. 
O presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, 
Alessandro Coelho, 
afirma que a entidade 
se preocupa em estar 
atenta às demandas do 
agronegócio e auxiliar o 
produtor em aumentar 
a produtividade e 
rentabilidade de suas 
culturas.

“Sabemos dos gargalos 
que o produtor de leite 
passa diariamente para 
se manter na atividade 
e, por isso, buscamos 
ampliar as discussões, 
integrar o produtor com 
a indústria, para que 
juntos, consigamos 
avançar em busca de 

melhores resultados para 
toda a cadeia”, afirma o 
presidente.

Serviço: O 22° Encontro 
Técnico do Leite, será 
realizado no dia 7 de 
junho, no Sindicato Rural 
de Campo Grande, das 
7h30 às 17h. O evento 
conta com o patrocínio 
da OCB, Sistema Famasul 
e Senar e apoio do MNP 
(Movimento Nacional de 
Produtores).

Conexão MS e Ceará

Produtores rurais 
ligados ao Sindicato 
Rural de Campo Grande 
criaram um grupo de 
troca de experiências 
com produtores de Leite 
de Fortaleza, Ceará, via 
internet. Motivados pelas 
informações, um grupo 
virá a Campo Grande para 
o Encontro Técnico e visita
a propriedades regionais.

Nos dias 8 e 9, pós 
encontro técnico, a equipe 
fará um tour técnico. No 
sábado a programação 
é conhecer uma fazenda 
de cria de girolando e 
outra de gersey e queijo 
artesanal. Já no domingo, 
a equipe deve visitar a 
Fazenda Engenho, do 
produtor Laucídio Coelho 
Neto e a Sapé Agro, onde 
foi implantado o sistema 
de produção de leite de 
Cross Ventilation, onde os 
animais estão confinados 
num galpão de 5 mil 
metros², com ventilação 
cruzada e temperatura 
de 18°C e ordenha 
robotizada. 

ENCONTRO TÉCNICO REÚNE PRODUTORES 
DE LEITE NO DIA 7 DE JUNHO





Referência em criação de cavalos árabes 
em Mato Grosso do Sul, o Haras Engenho 
realiza no dia 22 de junho de 2019 o 4º leilão 
na propriedade localizada em Maracaju. 
Serão apresentados 30 lotes de animais para 
halter, esporte e lazer do criador Laucídio 
Coelho Neto e convidados. 

Desde 2013 os leilões da Engenho são 
realizados no Haras, a cada dois anos, 
para oferecer uma experiência para os 
compradores, que além de presenciar 
animais de alta qualidade, têm a 
oportunidade de conhecer a propriedade, 
o modelo de criação e saber mais sobre a
Engenho.

São esperadas de 350 a 400 pessoas 
no leilão, que contará com animais de 
11 convidados de Mato Grosso do Sul, 
São Paulo e Minas Gerais, criadores que 
compartilham da mesma “filosofia de 
criação” de cavalo árabe, sempre prezando 
pela qualidade. “Quem vem sabe o que 
esperar, são cavalos atléticos e muito 
bonitos, é a beleza aliada a capacidade 
atlética”, afirma o criador Laucídio Coelho 
Neto. 

Mato Grosso do Sul tem como 
característica ter uma das criações mais 
competentes de cavalo árabe do Brasil e 
o médico veterinário da Engenho, Paulo
Zandavalli, afirma que o haras é uma
referência para muitos produtores do
Estado, que há anos se espalham no modelo

de criação. “Acredito que muitos vêm no 
vácuo da competência do seu Laucídio, 
conversando, trocando experiências e 
tornando MS um polo. O Haras Engenho tem 
cavalos comercializados em quase todo o 
mundo atualmente, graças a esse empenho”, 
explica. 

Laucídio destaca que o desafio maior é 
fazer um cavalo bonito e funcional. “Quem 
tem a mesma conexão que nós com os 
cavalos, sabe que é necessário um cavalo 
com todas as características e por isso um 
leilão como este não é fácil de ser realizado, 
porque é difícil ter e comercializar animais 
desse padrão”.

O médico veterinário destaca que em um 
leilão deste acaba se colocando no mercado 
animais que são muito importantes. “A 
Engenho tem uma tradição de vender só o 
que compraria, não colocamos nada que não 
seja interessante para nós mesmos e para 
conseguir juntar um número razoável desses 
animais leva um tempo e é difícil abrir o que 
tem de melhor e vender”. 

Serviço: Informações sobre os lotes serão 
disponibilizadas no site www.leiloboi.com. O 
Haras Engenho está localizado no quilômetro 
493 da Rodovia Sidrolândia/Nioaque, no 
município de Maracaju. Mais informações 
poderão ser obtidas pelos telefones (67) 
3382-4663 ou (67) 3342-4113.

LEILÃO HARAS ENGENHO

leilão
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HARAS ENGENHO REALIZA 
LEILÃO DE CAVALOS ÁRABES EM 
22 DE JUNHO
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IRMÃOS 
CHIQUITO 
CONTAM COMO 
AVANÇARAM NA 
HORTICULTURA 
E O 
PLANEJAMENTO 
PARA ENTRAR 
NO CULTIVO DE 
FRUTAS

Super Produtores

João Geraldo Chiquito, 
Antônio Sérgio Chiquito 
e o caçula Adail José 
Chiquito, somaram os 23 
hectares recebidos do pai e 
estabeleceram uma história 
de sucesso na horticultura 
em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. Juntos eles 
comercializam semanalmente 
mais de 240 quilos de tomates 
grape, 60 caixas de 25 quilos 
de pepino japonês, 70 caixas 
de 11 quilos de pimentão, 60 
caixas de abóbora e mais 30 
litros de minhoca por semana 
(em temporada de pesca) e 20 
toneladas de húmus por mês.

A história da família que 
veio da Itália, teve uma parada 
em São Paulo e seguiu para 
Mato Grosso do Sul na década 
de 80, quando iniciaram na 
pecuária leiteira. Depois de 
tentar e enfrentar os desafios 
do setor lácteo, inspirado 
em um primo de São Paulo, 
os irmãos investiram na 
primeira estuda de 400 metros 
quadrados, em 1994.

“Por conta da crise que o 
país enfrentou na época, não 

foi positiva a continuidade 
na produção de gado e não 
tínhamos muito gado, muita 
área e nem dinheiro. Foi aí 
que começamos a pesquisar. 
Sempre gostei mais de 
lavoura do que criação, então 
passeando em São Paulo, 
na casa de um primo, que 
produzia pimentão colorido, 
verifiquei uma alternativa para 
nossa propriedade”, relata 
Antônio Sérgio Chiquito.

Atualmente são 23 estufas 
de 400 metros quadrados, 
cada, todas no sistema semi-
hidropônico, administradas 
pelos irmãos. Cada irmão 
administra seu espaço, 
mas a política familiar é 
a cooperação. Um irmão 
ficou com cinco hectares, o 
segundo com oito e o irmão 
mais velho com dez hectares. 
“Os homens mexem com 
a parte da produção e as 
mulheres são responsáveis 
pela venda”, explica Antônio 
ao detalhar que as mulheres 
dos produtores madrugam 
todas as terças e sextas-
feiras, para comercializarem a 
produção na Ceasa – Central 

Super Produtores

Juntos 
Produzem

Tomate grape;
Pepino Japonês;
Pimentão;
Milho Verde;
Abóbora;
Umus e minhocas

Geram 
renda para 
família de 9 
colaboradores

Administram 
9.200 m² de 
estufas
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de Abastecimento de Mato Grosso do Sul.
“Acordam por volta das duas horas da madrugada, saem 

para a Ceasa, começam a vender às quatro horas e finalizam 
às sete”, pontua.

Mas essa família unida na produção, também compartilha 
de desafios, entre eles: a sucessão familiar. “O nosso maior 
desafio é essa passagem de atividade de pai para filho”, 
pontua Antônio. “Está parecendo que vai morrer a atividade”, 
completa Adail.

Os filhos dos três irmãos seguiram atividades distintas, 
a maioria ligada à computação. “Apenas um filho de um 
primo apresentou interesse e trabalha hoje na propriedade”, 
lamenta Antônio.

O preconceito quanto aos moradores da zona rural, 
também é uma queixa da família. “O pessoal da cidade pega 
muito no pé de quem é do sítio, há uma implicância por conta 
do marketing negativo que fazem. Dizem que usamos boa 
parte da água, muitos defensivos, mas não elas não têm 
noção do que é de fato viver no sítio e o que se precisa para 
produzir. Ninguém vem aqui ver como é produzir em escala e 
com essa condição climática”, aponta. 

“E ainda falam da irrigação, que desperdiça muita água, 
e não desperdiçamos. A gente molha e o que a planta não 
absorve, ou evapora ou penetra no solo e vai pro lençol 
freático. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, 
explica Antônio ao citar Antoine Lavoisier.

Na agenda de inovações das propriedades dos irmãos 
está o cultivo de limão, já iniciado, sob orientação do Senar/
MS. “Encomendamos do Espírito Santo mudas de limão e 
mexerica, para plantarmos no fim deste ano”, sinaliza Adail. 
Antônio também está com uma área de experimentação no 
cultivo de goiaba.



arcp
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artigo

O contrato de trabalho doméstico passou 
a ser regido pela Lei Complementar 150, de 
1º.06.2015, trazendo significativa mudança 
no cumprimento da jornada de trabalho do 
empregado. O empregador doméstico agora 
é obrigado a adotar cartão de ponto, mesmo 
tendo um só empregado, conforme dispõe o 
artigo 12 dessa lei: “é obrigatório o registro do 
horário de trabalho do empregado doméstico 
por qualquer meio manual, mecânico ou 
eletrônico, desde que idôneo”.

 Sendo assim, antes do primeiro dia 
útil do mês, o empregador deverá imprimir 
a folha de ponto e entregá-la ao empregado, 
que deverá fazer a anotação dos horários 
trabalhados de entrada, saída e intervalos 
diariamente e, na mesma linha, assinar. Se 
o cartão adotado não permitir esse espaço,
nesse caso o empregado deverá assinar ao
final do documento.

As anotações “britânicas”, isto é, de 
horários exatos, sem minutos, não são aceitas 
pelo judiciário (Súmula 338 do TST).

Nos contratos de trabalho regidos 
pela CLT a obrigatoriedade de se adotar 
cartão de ponto é somente nos casos do 
estabelecimento possuir mais de 10 (dez) 
empregados (art. 74, § 2º, da CLT).

Sem dúvida, a lei criou uma 
obrigatoriedade que parece ser simples, 
mas que, em verdade, trouxe não só 
uma dificuldade a mais, como colocou o 
empregador doméstico em situação de 
desconforto e até mesmo, ousamos dizer, de 
desvantagem em uma ação judicial trabalhista.

O ônus da prova quanto à 
jornada de trabalho, que até então era do 
empregado, passou para o empregador 
(com a apresentação dos cartões de 
ponto o empregador cumpre a sua parte, 
passando para o empregado a incumbência 
de desconstituir essa prova produzida por 
aquele).

O empregador tem como instrumento 
a seu favor o controle de ponto (preenchido 
e assinado pelo empregado), mas se não 
adotá-lo, não utilizar as prerrogativas que a 
lei lhe oferece, está fadado a ter que provar o 
horário de trabalho do empregado, sob pena 
de ser considerado válido o horário que este 
lançar em sua petição inicial. O resultado é 
preocupante; a sentença gera condenação 
salgada, já que a hora extra é 50% superior à 
hora normal, além da hora noturna, superior 
em 20%, se for o caso, hora em viagem com 
acréscimo de 25% e todos os seus reflexos. 

Em um contrato de trabalho 
doméstico é muito difícil ter testemunhas que 
presenciam os fatos, porque via de regra a 
relação empregatícia ocorre somente entre 
patrão e empregado(a). Além do mais, alguns 
juízes vem entendendo que o empregador 
não apresentando os cartões de ponto no 
processo, não pode fazer prova testemunhal, 
por força dos novos parágrafos acrescentados 
ao art. 818 da CLT, quanto ao ônus da prova.

    Nesse caso, o empregador deve invocar a 
Súmula 338 do TST. 

    Enfim, são conflitos de interpretações 
que se estabelecem, produzindo insegurança 
jurídica.

Pode-se dizer que o cartão de ponto 
passou a ser um dos mais importantes 
documentos em um contrato de trabalho 
doméstico, quiçá o mais importante.

No nosso entendimento, o empregador 
doméstico não está preparado e nem tem 
estrutura para assumir o controle documental 
dos contratos de trabalho que vier a manter 
com os empregados.

Desse modo, cabe-nos trazer esse 
alerta de que adotar cartão de ponto não é 
uma faculdade, mas uma obrigatoriedade, 
imposta pela lei, além de assegurar proteção 
ao empregador.

OBRIGATORIEDADE DO CONTROLE DE 
PONTO DO EMPREGADO DOMÉSTICO
(O ÔNUS PARA PROVAR HORÁRIO É DO 
EMPREGADOR – MUITA ATENÇÃO)

Edna Bacarji Jardim
Advogada – OAB/MS 9431
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A PRORROGAÇÃO DE 
DÍVIDA RURAL POR 
QUEBRA DE SAFRA

Dívida rural
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Aqui, em se plantando tudo dá. A frase de 
Pero Vaz de Caminha há mais de 500 anos 
continua mais atual do que nunca. Ano após 
ano o País se supera em anunciar safras 
históricas.

O problema é que o Brasil é imenso e por 
isso mesmo composto por vários climas e 
relevos diferentes. Assim, enquanto uma 
região tem supersafra, outra sofre com falta de 
chuvas.

O que o produtor precisa saber é que a
 Legislação de Crédito Rural lhe socorre em 
momentos difíceis. Se o produtor se endividou 
para trabalhar, tem o direito de pagar 
trabalhando.

O Brasil tem uma das mais avançadas leis de 
crédito rural do mundo e assegura ao produtor que 
teve quebra o direito de suspender suas contas e 
reprogramá-las para poder pagar com trabalho e não 
com a perda de suas terras.

A prorrogação é um direito do produtor e deve ser 
feita de acordo com sua real capacidade de 
pagamento, o que equivale a dizer que deve ser 
concedido o prazo que for necessário ao produtor 
para que pague por sua dívida trabalhando e 
produzindo e não o prazo que o banco bem entender.

Henrique Jambiski Pinto dos Santos é Diretor Jurídico da 
LYBOR LANDGRAF, Advocacia vencedora de vários Prêmios 
Nacionais na área de Direito para Agricultura. Informações 
44.3027.4500 www.lybor.com.br.



Antônio Orivaldo 
Soares Pereira (casado) 
– (67) 99255-4944
/ Procura vaga de 
emprego para gerente 
de fazenda, motorista 
e encarregado de 
serviços gerais 

Daiana Wanderli Reis 
de Oliveira (solteira) 
- (67) 99285-7475
/ (67) 99981-5825 / 
Pro� ssional da área da 
saúde, procura vaga de 
emprego para dentista, 
com a intenção de 
atuar na prevenção 
e tratamento bucal 

Daniela Oliva de 
Godoy (solteira) 
- (16) 98224-1486
/ (19) 99135-2096 
/ (19) 3562-3622 
/  Formada em 
Zootecnia pela Unesp 
Jaboticabal e procura 
vaga de emprego na 
área

Enaldo Mendonça da 
Silva (solteiro) - (69) 
99244-4277 / Procura 
vaga de emprego 
para Técnico em 
Agropecuária com 
disponibilidade para 
viagens e mudança 

Guilherme Alencar 
Oliveira (casado) 
- (67) 99909-
7958 / Formado 
em Agronomia e 
procura emprego 
em áreas a� ns ou 
administrativa 

Janaina Epifanio 
Fernandes (solteira) 
– (67) 99114-6732
/ Procura vaga de
emprego para área
administrativa e
estágio na área do
agronegócio

Lucas dos Santos 
Alfonso – (67) 99996-
6795 - (67) 99692-
0472 / Procura vaga 
de emprego para a 
área administrativa, 
já trabalhou 
como controlador 
e assistente 
administrativo 

Nathalya da Costa 
Pereira – (67) 
99896-1424 / 
Procura vaga de 
emprego na área de 
vendas de sementes, 
rações, veneno para 
lavoura e demais 
plantas 

Nila Nahoby P. A. 
Bezerra (casada e 
sem � lhos) - (67) 
99112-3186 / (67) 
99264-9892 / Procura 
vaga de emprego 
para assistente 
administrativo e 
encarregada de 
departamento pessoal 
com experiências

Paulo Silva Marra 
(solteiro) - (34) 
3817-7380 / (34) 
99693-1302 
/ Está cursando 
Engenharia Física na 
UFMS, já trabalhou 
como vendedor e 
sonoplasta, e tem 
disponibilidade 
noturna e � nais de 
semana 

Reginaldo Silva 
de Lima (casado e 
com 2 � lhos) - (67) 
99304-3662 / Procura 
vaga para capataz ou 
caseiro 

Tauane Araújo – 
(67) 99950-0226
/ Procura vaga 
de emprego para 
secretária ou áreas 
a� ns

Vinicius Araujo 
Pereira (casado 
e sem � lhos) – 
(67) 99897-0712
/ (67) 99286-
6062 / Procura
vaga de emprego
para técnico em
agropecuária,
área comercial
ou estágio
no setor do
agronegócio

Willian da Rocha 
Vilhalba (solteiro) 
- (67) 99265-7509
/ Procura vaga de 
emprego para área 
administrativa e 
estágio na área do 
agronegócio 

Wilson Martins 
- (67) 99912-
9989 / Procura
vaga de emprego
para capataz
de fazenda
de pecuária,
motorista e
tratorista com
disponibilidade
para viagens



Agenda de Cursos previstos para 2019

J U N H O

J U L H O

A G O S T O

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

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

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

N O V E M B R O

D E Z E M B R O

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

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
APICULTURA AVANÇADA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS

S E T E M B R O

O U T U B R O

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

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



previstos para maio 2019
Agenda de Cursos

A N I V E R S A R I A N T E S  D E  M A I O

C O R G U I N H O

R O C H E D O

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS

OFICINA: FILETAGEM DE PEIXE 

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TRATORES AGRÍCOLAS (PNEUS)

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS

C A M P O  G R A N D E

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

COMO PRODUZIR LEITE COM QUALIDADE

CRIAÇÃO DE OVINOS DE CORTE: CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS

ARTESANATO DE BORDADO PONTO CRUZ

INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA

DOMA RACIONAL

FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE

ASSOCIATIVISMO

02/05 A 04/05
09/05 A 10/05
20/05 A 21/05
20/05 A 23/05
23/05 A 25/05
28/05 A 01/06
29/05 A 31/05
30/05 A 31/05

24H
16H
16H
32H
24H
40H
24H
24H

13/05 A 15/05
16/05 A 16/05
27/05 A 31/05
29/05 31/05

16/05 A 18/05

24H
8H
40H
24H

32H

ALBERTINO HENRIQUE GOMES

ALUIZIO LESSA COELHO

ANGELINA FERREIRA RIBEIRO

ANTONIO SIMAO ABRAO

ARMANDO LUIZ NOCERA

BERNHARD BUNNING

CESAR AUGUSTO FERNANDES

CEZAR MAFUS MAKSOUD

DECIO PESSOTA MARTINS

DIVINO DA GRAÇA FREITAS

DURVALINA GOMES GARCIA

EGYDIO PARO LUIZ WILSON

ELIENE AMORIM DA COSTA

GILSON FERRUCIO PINESSO

HELENA MITIKO KONDO

HILDA DE FIGUEIREDO GARCIA

IVAN SIQUEIRA DE BARROS

JOÃO DE BRITO TORRES

JOÃO NELSON LYRIO

JUSSARA FATIMA S. ELOY GABAS

KEI UEMA

07/05

26/05

16/05

10/05

17/05

20/05

05/05

10/05

18/05

27/05

16/05

06/05

15/05

04/05

31/05

20/05

31/05

02/05

17/05

17/05

15/05

LAUDELINA ALVES COSTA

LEDA NOGUEIRA MARCAL

LEVY DIAS

LUIZ FLATIN

MARIA CRISTINA MORAES D’AVILA

MARIO JOSE BASSO

MARIO UBIRAJARA HOFKE

NADIR BORGES DE CARVALHO DE BRITO

OSCARLINA R. DE BRITO

PAULO SERGIO DA SILVEIRA LEMOS

RAFAEL NUNES GRATAO

RENATO NASCIMENTO OLIVEIRA

SELMA QUEIROZ SILVA

SERGIO ALVES DE REZENDE

TAKASHIGE NAKASE

TARCILLA CORREA GOMES

THAIS G.ASSUMPÇAO CANDIA BRAGA

THIAGO ARANTES

WALDECI ALEIXO

WALTER ROMANINI

10/05

14/05

30/05

04/05

30/05

08/05

24/05

29/05

15/05

03/05

11/05

16/05

03/05

18/05

06/05

23/05

26/05

18/05

20/05

27/05




