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Amigo produtor rural,
a edição de março carrega um tom e 

renovação, necessária para a apresentação de 
novas ideias, propostas e para conhecermos 
novos nomes que darão continuidade ao 
desenvolvimento nos serviços prestados junto 
ao Sindicato Rural de Campo Grande.

Em fevereiro houveram muitas novidades, 
registradas por esta edição, mas a principal 
dela foi a eleição da nova diretoria do Sindicato. 
A partir do dia 15 de março, Alessandro Oliva 
Coelho, assume a presidência dessa entidade 
tão importante para história da agropecuária 
sul-mato-grossense. E será uma honra ser 
sucedido por um produtor rural que admiro de 
forma pessoal e profissional.

Quero deixar meu agradecimento a todos 
os diretores e produtores rurais que estiveram 
comigo neste segundo mandato à frente do 
sistema sindical. Tive a sorte de contar com 
verdadeiros profissionais que, voluntariamente, 
representaram os demais produtores, e 
deixarão como marco a transformação desse 
Sindicato, em um pólo educacional, que preza 
pela capacitação e união da classe ligada à 
agropecuária.

Multiplicamos as capacitações, junto à 
Famasul e Senar/MS trouxemos o curso Técnico 
em Agronegócio para o Sindicato, ampliamos 
e reformamos a estrutura física, iniciamos o 
desafio de lidar com a desobrigatoriedade da 
contribuição pelos sócios, mas fechamos com 
dever cumprido.

Foram batalhas enfrentadas em grupo, 
estimuladas por questões políticas e 
mercadológicas, entre elas: a greve dos 
caminhoneiros, Operação Carne Fraca, Carne 
Fria, Funrural, suspensão da exportação de gado 
em pé, entre outras. Mas também tivemos a 
satisfação de testemunharmos a nomeação de 
uma diretora do Sindicato, ao mais alto cargo 
da agropecuária brasileira. Nossa ministra do 
Mapa, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que 
têm desempenhado um trabalho ímpar à frente 
da pasta.

Por fim, agradeço a todos sócios e a todos 
colaboradores do SRCG que fizeram, juntos 
a nossa diretoria, uma gestão amparada na 
representatividade e na capacitação.

Muito obrigado a todos e uma ótima leitura.
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Editorial – Mensagem do Presidente 

ruy fachini filho
Presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Rochedo e Corguinho



Por unanimidade o produtor rural 
Alessandro Oliva Coelho, 48 anos, foi 
eleito o novo presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande (SRCG). Graduado 
em direito, ele soma mais de 6 anos na 
diretoria do Sindicato e acumula décadas 
à frente de projetos dirigidos pela Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul).

 
Com especialização em função social 

e prática do direito e concentração do 
direito público, Coelho divide a advocacia 
com o campo. No agro se dedica à 
pecuária de corte e de leite, além da 
gestão de lavouras de milho, soja e 
feijão. Entre suas prioridades no sistema 
sindical, está o trabalho representativo 
pelos produtores rurais.

 
“A representação sindical mudou 

muito a estrutura, tendo em vista a não 
obrigatoriedade na contribuição, o maior 
desafio do Sindicato hoje, é sustentar o 
próprio sindicato, torná-lo sustentável”, 
destaca Coelho. “Vamos buscar maior 
aproximação dos produtores, levando 
mais informações, contribuindo com as 
lutas para ampliar a competitividade dos 

produtos de origem animal e vegetal”.
 
A parceria entre as entidades ligadas 

à agropecuária também estão na 
agenda da nova diretoria. “Em Campo 
Grande, Corguinho e Rochedo, temos um 
Cinturão Verde e a bacia leiteira, vamos 
dar foco para essas áreas, contribuindo 
com cursos do Senar, por exemplo, que 
disponibiliza diversas capacitações. 
Vamos trabalhar sempre em parceria com 
as demais entidades, como a Acrissul, 
Famasul, OCB, MNP,  os Sindicatos de 
outros municípios, a própria CNA, e 
demais entidades que são bastante 
parceiras do Sindicato de Campo Grande, 
além das prefeituras da região e o 
Governo do Estado”, pontuou o presidente 
eleito. 

 
Manter o Sindicato Rural de 

Campo Grande reconhecido como 
polo educacional será outro desafio 
assumido pela diretoria eleita. “A questão 
educacional, é um grande mérito do Ruy 
Fachini Filho (atual presidente do SRCG), 
com certeza vamos dar continuidade e 
buscar mais eficiência. Estamos criando 
uma comissão de educação dentro do 

ALESSANDRO COELHO 
É ELEITO O NOVO 
PRESIDENTE DO 
SINDICATO RURAL DE 
CAMPO GRANDE
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Sindicato, que vai cuidar dos segmentos, não 
só dos cursos do Senar em propriedades 
rurais, cursos extensivos, como também dos 
polos educacionais, para que sejam ainda 
mais efetivos e eficientes, se queremos 
melhorar o setor rural, precisamos melhorar 
o conhecimento”, pontua o presidente eleito.

 
Entre os diferenciais da diretoria que 

assumirá o Sindicato, no dia 15 de março, 
está a inclusão de jovens ligados ao setor. 
“A formação desta nova diretoria, surgiu 
de determinados movimentos dos jovens, 

estas últimas mobilizações políticas fez com 
que os jovens chegassem mais próximo da 
política, em especial os jovens do meio rural, 
que vinham por muitas vezes se sentindo 
sempre vítimas da situação, e hoje estão 
buscando assumir cargos e expressar seus 
anseios. Essa nova diretoria acredita que, 
deste grupo, surjam grandes novos líderes”, 
finaliza o presidente eleito, Alessandro Oliva 
Coelho. 

Confira abaixo os nomes da diretoria 
eleita, gestão 2019 – 2022:

 D I R E T O R I A
 

EFETIVOS                         
Alessandro Oliva Coelho           

Andre de Arruda Moraes Ribeiro                
Tereza Cristina Correa da Costa 

Dias
Daniel de Barbosa Ingold 

José Eduardo Duenhas Monreal 
Wilson Nobuyuki Igi
Rafael Nunes Gratão

 
SUPLENTES

Eduardo Correa Riedel
Giulian de Moraes Rios

Diego de Andrade Trindade
Tulio Brandão C. Martins de Araújo
Alexandre de Paula Junqueira Netto

Eleíza Moraes Machado
Ronan Rinaldi Salgueiro

 C O N S E L H O  F I S C A L

 EFETIVOS 
Antonio de Moraes Ribeiro Neto

Laucidio Coelho Neto
José Lemos Monteiro

 
SUPLENTES

Pedro de Souza Junqueira Netto
Armando Luis Nocera
Roberto Folley Coelho

 
D E L E G A D O S  R E P R E S E N T A N  T E S

 
EFETIVOS

Alessandro Oliva Coelho
Ruy Fachini Filho 

 
SUPLENTES

Rodolfo Vaz De Carvalho
Airton Rui Cicerelli Fernandes



DIRETOR DO 
SRCG APRESENTA 
METODOLOGIA DO 
CONSELEITE PARA 
REPRESENTANTES DA 
APROLEITE MT

conseleite

Com o interesse de compreender 
a fundo a metodologia do Conselho 
Paritário Produtores/Indústria de 
Leite (Conseleite), representantes 
da Associação dos Produtores de 
Leite de Mato Grosso (Aproleite) 
estiveram na sede do Sindicato Rural 
de Campo Grande, em uma reunião 
em que foram apresentados detalhes 
e a metodologia do Conselho, pelo 
diretor do Sindicato, Wilson Igi. 

“Houve uma troca de experiência 
muito interessante. Apresentamos 
o modelo de trabalho do Conseleite 
e pudemos verificar como funciona 
o FQPS Leite, um fundo criado no 
Mato Grosso para desenvolver o 
setor”, afirma Igi referindo-se ao 
Fundo de Qualidade, Produtividade e 
Segurança do leite de Mato Grosso, 
em que os produtores destinam 
cinco milésimos de centavos, por 
cada litro de leite produzido, para 
ações de fomento da cadeia.

 
Sobre o Conseleite, que reúne 

representantes da indústria e dos 
produtores rurais, o diretor do 
sindicato esclareceu o formato 
para se chegar ao preço referência 

do mês, para venda de produtos 
derivados lácteos, que levam em 
consideração todos os custos do 
produtor rural e os da indústria.

 
A finalidade dos técnicos de Mato 

Grosso é aplicar o Conseleite no 
Estado vizinho. A metodologia criada 
na Universidade Federal do Paraná, 
já se replicou para Santa Catarina, 
na sequência para o Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia e 
Minas Gerais. A partir dessa reunião 
deve ser aplicado também em Mato 
Grosso, Goiás, Ceará e São Paulo, 
que já demonstra interesse pelo 
formato de formação de preços.

 
Segundo o primeiro tesoureiro 

do FPQS Leite, Dolor Vilela de 
Figueiredo Neto, o objetivo foi 
cumprido. “Conhecemos na prática 
a metodologia do Conseleite e 
vamos levar para aplicação em Mato 
Grosso”, explica um dos gestores do 
Fundo.

 Texto: Diego Silva / Agro Agência
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A FORD MONZA acaba de completar 46 anos de atividade em Campo Grande, se consolidando como a mais 
antiga concessionária FORD do Estado. São 46 anos de confiança, credibilidade e tradição. E um dos principais 
motivos deste sucesso, sem dúvida, é a enorme parceria que MONZA tem com o produtor rural do nosso Estado.

Sempre oferecendo condições especiais e buscando uma relação de muita cumplicidade com este profissional, 
pois, com certeza um FORD é mais que um veículo, é uma ferramenta de trabalho.

E para comemorar esta parceria, a MONZA inova mais uma vez e se torna a primeira concessionária FORD do 
Brasil em que o produtor rural tem a possibilidade de negociar seu veículo com MILHO e GADO.

Outra facilidade da Ford é o PLANO SAZONAL, uma forma de pagamento facilitada para produtor rural e pessoa 
jurídica. É a chance de negociar, por exemplo, uma versão da Ranger, a pick-up do homem do campo e pronta para 
o trabalho pesado, com versões automáticas, à diesel e 4x4, com pagamentos de 6 em 6 meses e taxa de até 0,99%. 
Verifique na concessionária a condição de negociação sazonal para os demais veículos da linha FORD.

 Vá até a FORD MONZA e faça um test-drive na linha FORD RANGER e entenda porque ela é a pick-up Raça Forte 
e a mais preparada para o trabalho no campo. Aproveite para tomar aquele café com aquele dedo de prosa, que saí 
negócio.A MONZA fica na RUA CORONEL ANTONINO, 513 e o telefone para contato é (67) 3029 7171.

ATENÇÃO PRODUTORES - RAIS

O prazo de entrega da declaração da Rais 2018, deve ser feito até 5 
de abril. O documento deve ser obtido pelo produtor rural junto ao seu 
contador, para aqueles que realizam seus serviços contábeis através do 
Sindicato Rural de Campo Grande, o serviço será feito via departamento 
pessoal do SRCG.  

Quem não entregar a declaração da Rais no prazo estabelecido ou 
fornecer informações incorretas pagará multa.

Para mais informações entre em contato com o Departamento Pessoal 
do SRCG, pelo telefone: (67) 3341-2151

FORD MONZA, 46 ANOS DE ESTRADA. SEJA DE ASFALTO, TERRA OU LAMA.
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arroba do boi

O presidente eleito do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Alessandro Oliva Coelho, 
diz que cenário para exportações é positivo, 
mas que mercado interno ainda preocupa.

 
O preço médio da arroba do boi tem 

ficado em torno dos R$ 140 em Mato 
Grosso do Sul neste início de 2019. Esse 
patamar, praticamente estável, incomoda 
os produtores, que esperam um aumento 
de valores para compensar o incremento no 
custo de produção que ocorreu nos últimos 
anos.

 
O presidente eleito do Sindicato Rural de 

Campo Grande, Alessandro Oliva Coelho, 
comenta que depois de vários anos de 
retração de preços a expectativa dos 
criadores para 2019 é positiva.

 
“Hoje a conta na fazenda não está 

fechando. Desde 2015, que foi o último 
pique de preço, a pecuária vem passando 
por processos desgastantes. O preço 
vem abaixando consecutivamente, 
especialmente em 2017, quando o setor 
sofreu vários estragos em razão da 
operação Carne Fraca [da Polícia Federal], 
embargos da Rússia e abcessos da vacina 
da aftosa. Perdemos vários contratos 
de exportação, que foram para outros 
países. Em 2018 já foi um pouco menor. 
Recuperamos alguns mercados e abrimos 
outros, como o China, Hong Kong e o Egito. 
Em 2019 nos parece que temos um cenário 
novo, com novas perspectivas. Temos o 
Japão na mira [conquista desse mercado] 
e esperamos que em breve tenhamos boas 
notícias para toda a cadeia da carne”, 
ressaltou.

 
Em janeiro deste ano, dados do 

Ministério da Fazenda apontam que a carne 

desossada e congelada de bovinos foi o 
segundo principal produto exportado por 
Mato Grosso do Sul. Foram embarcadas 
para 29 destinos 8,286 toneladas do 
produto, que resultaram em uma receita de 
US$ 27,579 milhões para o Estado. O maior 
comprador foi Hong Kong, com 1,969 mil 
toneladas e movimentação financeira de R$ 
6,673 milhões.

 
Já a carne desossada e resfriada de 

bovinos foi o sexto principal item do ranking 
de exportações do Estado neste primeiro 
mês do ano. O Estado vendeu para 13 
destinos no exterior 3,685 mil toneladas, o 
que resultou em um faturamento de US$ 
15,180 milhões. Quem mais importou o 
produto foi o Chile, com 1,996 mil toneladas, 
com um gasto de US$ 8,079 milhões.

 
Mercado interno preocupa
 
Se para as exportações a projeção é 

otimista, o cenário no mercado interno, que 
responde por quatro quintos do consumo 
da carne bovina produzida no país, ainda 
é motivo de preocupação, segundo o 
presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande.

 
 “O mercado interno hoje é o grande 

problema. O maior de todos, porque 
ele sozinho responde por 80% do 
consumo de carne bovina. Então é muito 
importante o aquecimento da economia, 
que tem ocorrido, mas muito devagar. 
Precisamos acelerar muito para que 
consigamos recuperar o preço e melhorar a 
remuneração para os produtores”, concluiu.

 
Fonte: G1 MS

COM CUSTO DE 
PRODUÇÃO MAIOR, 
PRODUTORES DE MS 
ESPERAM VALORIZAÇÃO 
DA ARROBA DO BOI PARA 
‘CONTA FECHAR’ NA 
FAZENDA



SAFRA DE GRÃOS 
IMPULSIONA GERAÇÃO 
DE EMPREGOS EM 
MATO GROSSO DO SUL

safra de grãos

A criação de empregos com carteira 
assinada iniciou positivamente em 
Mato Grosso do Sul. Segundo dados 
divulgados pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), da Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia, Mato Grosso 
do Sul realizou 25.555 contratações 
contra 19.461 demissões, sendo que 
os fatores que mais estimularam o 
aumento dessas contratações foi um 
saldo positivo de 4.972 empregos 
no setor de serviços, seguido pela 
agropecuária com 1.089. 

O segundo lugar nas contratações 
da agropecuária foi puxado pelo setor 
agrícola, diante do desenvolvimento e 
colheita da soja da safra 2018/2019 
que gerou empregos diretamente nas 
regiões produtoras, demonstrando a 
importância do setor agropecuário 
para a geração de empregos em MS.

De acordo com o presidente da 
Associação dos Produtores de Soja 
de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), 
Juliano Schmaedecke, um percentual 
considerável das contratações são 
ligados à agricultura. “O período exige 
mão de obra qualificada e em grande 
volume. São vagas geradas pelas 
etapas de colheita da soja e plantio do 
milho, que dependendo das estratégias 
da propriedade rural e da qualidade do 
serviço prestado, podem oscilar entre 
temporárias e permanentes”, esclarece 
o presidente da Associação.

Do total de 4.972 empregos do setor 
de serviços, 4.483 estão ligados ao 

setor de serviços veterinários, médicos 
e odontológicos. Dourados foi o 
municípios que liderou o ranking de 
contratações em janeiro de 2019, com 
4441 contratações.

“O Centro-Oeste brasileiro é 
beneficiado pela agropecuária. 
As atividades se complementam 
na geração de emprego e renda, 
apresentando-se com uma grande 
alternativa para capacitação. 
Observamos isso com a geração 
constante de cursos ligados ao 
agro e de pessoas que buscam 
vagas no setor. Economicamente, a 
agropecuária de Mato Grosso do Sul, 
responde por 95% de todas nossas 
exportações”, aponta Schamedecke.

No topo do ranking dos saldos 
positivos de geração de empregos 
no Centro-Oeste, fica Mato Grosso, 
com 11.524 carteiras assinadas; 
Mato Grosso do Sul fica em segundo, 
com 6.094, enquanto que Goiás e 
Distrito Federal aumentaram suas 
vagas de trabalho em 3.777 e 1.407, 
respectivamente.

Safra de grãos
O Sistema de Informações 

Geográficas do Agronegócio (Siga 
MS) divulgou novo levantamento da 
safra de soja e milho, que estão em 
andamento. No início deste mês de 
março, o percentual colhido de soja 
soma 72,6% do total cultivado. Em 
ritmo semelhante o plantio do milho 
atingiu 69,3% no mesmo período.
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NO GERAL DOURADOS LIDERA O RANKING DE 
CONTRATAÇÕES COM 4.441 NOVOS EMPREGOS
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evento

EVENTO

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 32º 
ENCONTRO DE TECNOLOGIAS PARA O AGRO

Estão abertas as inscrições para 
mais uma edição do Encontro de 
Tecnologias para o Agro. Realizado 
pelo Sindicato Rural de Campo Grande 
(SRCG), o evento acontecerá pela 
manhã do dia 5 de abril, as inscrições 
são gratuitas pelo site www.srcg.com.
br.

“Nossa intenção é inovar, mas 
mantendo o produtor rural como 
foco das informações lançadas 
no evento. Convidamos um grupo 
seleto de representantes de classe 
e autoridades ligadas ao agro, para 
informar a respeito das expectativas 
da agropecuária, diante aos desafios 
que enfrentamos cotidianamente”, 
revela o presidente eleito do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Alessandro 
Coelho.

O Encontro de Tecnologias 
para o Agro é uma evolução do 
Encontro de Tecnologias para 
Pecuária. “Modificamos para 
abranger um público ainda maior e 
trazer informações que conectam 
o pecuarista do agricultor, sem 
distinção. Serão abordados assunto 
de interesse mútuo. Jovens, segurança 
jurídica, sistema sindical, são 
exemplos de temas que buscamos 

abordar, pensando no cenário que 
estamos inseridos”, completa Coelho.

Até o fechamento desta edição do 
Informativo as palestras confirmadas 
eram: Propriedade rural e a segurança 
jurídica, com a Secretária Adjunta da 
Secretaria de Assuntos Fundiários 
do Ministério da Agricultura (Mapa), 
Luana Ruiz Silva Figueiredo; Novos 
rumos do sistema sindical, com o 
superintendente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Bruno Lucchi; e O protagonismo do 
jovem no agro, com o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso do Sul (Sistema 
Famasul), Mauricio Saito.

 “Serão quatro horas de evento para 
debatermos perspectivas de evolução 
para o setor. Os palestrantes são 
destaques no novo cenário político-
econômico do país, os quais entendem 
profundamente o agro, em diferentes 
esferas, contribuindo de forma 
produtiva para as informações que os 
produtores receberão e emitirão após 
o encontro”, relata o presidente eleito.





A oitava edição do Confinar foi 
confirmada em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. Com o objetivo de reunir 
cerca de 1000 pecuaristas de diversos 
estados brasileiros e países vizinhos, o 
evento debaterá mercado, integração, 
produção e sustentabilidade. Esta edição, 
que já conta com as inscrições abertas, 
acontecerá novamente no Centro de 
Convenções Arquiteto Rubens Gil de 
Camilo, nos dias 23 e 24 de abril.

“Trata-se de um evento que nasceu 
em Campo Grande e ganhou notoriedade 
nacional, devido aos conteúdos 
abordados e suas possibilidades de 
negócios e networking. Nesta oitava 
edição serão 10 palestras, sendo uma 
delas ministrada por três produtores 
rurais”, apresenta o organizador da 
iniciativa, Rodrigo Spengler, diretor da 
Beeftec.

Além dos cases de sucesso, 
pesquisadores e autoridades estão 
confirmados como palestrantes. Entre 
eles Evaristo Eduardo de Miranda, da 
Embrapa Territorial, que vai tratar da 
ocupação e uso de terras no Brasil; Adolfo 
Fontes, do Rabobank, apresentará dados 
do mercado do boi e dos grãos, com 
análises interna e externa; Jhones Sarturi, 

da Texas Tech University, que abordará 
o processamento de grãos e alimentos 
alternativos em dietas de confinamento.

O evento é destinado a produtores 
rurais, profissionais e estudantes ligados 
à agropecuária, que tenham por interesse 
à atualização quanto ao fundamento e 
tecnologias para pecuária de corte. As 
inscrições podem ser realizadas com 
desconto até o dia 23 de março e com 
acréscimo a partir desta data. Elas podem 
ser efetuadas pelo site www.confinar.net.
br.

Histórico Confinar

O Confinar teve sua primeira edição 
em 2012, em Campo Grande (MS). Com 
um crescente números de participantes, 
o evento se tornou tradicional, por sua 
inovação no conteúdo que chega a reunir 
profissionais de 13 estados brasileiros e 
outros 3 países em uma só edição.

As sete edições anteriores somam 
cerca de 8 mil participantes e 260 
expositores e apoiadores. Na avaliação 
do público participante o evento já 
atingiu aprovação de 99%, nos quesitos 
organização, conteúdo e outros. Além de 
ser avaliado positivamente por 100% dos 
patrocinadores.

CONFINAR 2019: 
INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA UM DOS MAIS 
TRADICIONAIS EVENTOS 
DA PECUÁRIA BRASILEIRA

confinar
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FACHINI DESTACA 
IMPACTO POSITIVO DAS 
NOVAS PASTAGENS NA 
CONTA DO PECUARISTA

dinapec

Durante a 14ª Dinapec (Dinâmica 
Agropecuária), realizada pela Embrapa 
Gado de Corte e Sistema Famasul, o 
presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Ruy Fachini Filho, destacou 
o potencial das novas pastagens na 
contabilidade das propriedades rurais.

 
“Anualmente a Embrapa lança 

diversas novas alternativas tecnologias 
que impactam diretamente no bolso do 
pecuarista. São alternativas rentáveis 
e produtivas”, destaca Fachini. Com a 
Dinapec o produtor recebe em tempo real 
todas essas informações, que somadas a 
investimentos são capazes de contribuir 
com maiores produtividades”, completa.

 
Já o diretor do Sindicato Rural de 

Campo Grande e presidente eleito, 
que tomará posse no mês de março, 
Alessandro Coelho, afirma que além de 
contribuir para os avanços produtivos, a 
Dinapec se tornou um canal direto entre 
pesquisadores e produtores rurais.

 
“É de fundamental importância uma 

feira como a Dinapec, levando em 
consideração que a pecuária tem sido 
um setor que passa por dificuldades. 
Precisamos de alternativas para buscar 
maior eficiência e diminuir custos”, 
sinaliza Coelho. “O produtor não só 
aprova a iniciativa, como se faz presente 
para ver essas novas tecnologias, tem 
muitos produtos e variedades novas de 
forrageiras e sistemas de cultivos que 
ampliam a produção”.

 
Coelho ainda destaca o potencial 

de networking. “Os relacionamentos 
também são extremamente importantes, 
principalmente com os pesquisadores, 
por que existe muita carência de 
informação no campo e aqui temos os 

espaços de experimentação. Então 
melhor do que experimentar e errar 
na nossa propriedade, é vermos os 
experimentos que deram certo para 
aplicarmos”.

 
O presidente da Famasul, 

Mauricio Saito, reforçou que o setor 
produtivo adere novas tecnologias 
e é exemplo de sustentabilidade: 
“O Centro-Oeste responde por 
50% da produção de grãos e 45% 
da produção de carne bovina do 
Brasil. Isso demonstra claramente 
a importância da comunidade 
científica e do empreendedorismo 
para o desenvolvimento do setor. 
Nosso Estado é referência em 
produção e produtividade, baseado 
na sustentabilidade e a Dinapec é um 
evento que oportuniza ao produtor 
rural o acesso a novas tecnologias 
de produção”, afirmou o presidente, 
acrescentando que, entre as iniciativas 
que o Senar/MS apresentará no evento, 
está a oficina de drones: “inovação 
muito utilizada hoje em dia”.

 
O chefe geral interino da Embrapa 

Gado de Corte, Ronney Mamede, 
falou da trajetória do evento. “O setor 
vem se destacando ano após ano. As 
exportações do setor, por exemplo, 
finalizaram 2018 com recordo nominal 
de 101 bilhões de dólares, colocando 
o setor em posição de destaque. O 
agro representa 24% do PIB – Produto 
Interno Bruto, do País”.

 
Agro Agência Assessoria - Diego 

Silva



Há mais de 20 anos a produtora rural, 
Beth Coelho e sua família desenvolvem 
um trabalho de turismo rural e ecoturismo 
na Fazenda San Francisco, no município 
de Miranda. Atividade que no início era 
somente passeios na propriedade e andar 
de barco no corixo, hoje conta com uma 
super estrutura e recebe em média de 
3.500 visitantes por ano, de quase 10 
estados brasileiros e turistas de diversas 
regiões como Estados Unidos, Japão e do 
continente Europeu.

 
“Percebemos uma demanda muito boa 

e começamos a investir na melhoria dos 
equipamentos e transformamos o refeitório 
dos funcionários em cantina pantaneira para 
atender aos clientes que vinham passar 
o day -use. Pelo fato da fazenda estar 

muito bem localizada geograficamente, ter 
acesso fácil o ano todo e o grande sucesso 
na visualização de animais silvestres a 
propaganda boca a boca foi tomando 
conta”, relata a proprietária Beth Coelho.

 
Com uma estrutura familiar e incentivos 

de amigos, a San Francisco tem recebido 
grupos de universidades, escola, fazendeiros 
de outros países, para passar o dia com 
palestras e visitas as paisagens, o gado e as 
lavouras.

 
“Somos uma empresa familiar, pais e 

filhos trabalhando juntos em sinergia para 
conquistar o objetivo em atender bem a 
todos. Temos uma estrutura de passeios 
no Pantanal, guias muito bem treinados, 
uma natureza exuberante e um atendimento 

FAZENDA REÚNE 
PECUÁRIA, 
AGRICULTURA E 
TURISMO, DIVERSIFICA 
RENDA E ATRAI 3.500 
PESSOAS POR ANO

turismo rural
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carinhoso”, completa

Além do ecoturismo a fazenda também 
trabalha com a pecuária de corte. 
Atualmente são cerca de 2.500 cabeças de 
gado das raças senepol e nelore, além dos 
cavalos crioulos. “Para esses turistas mais 
ligados à agropecuária ou que desejam 
o contato direto, temos atividades como 
tirar leite das vacas, conduzir um lote de 
gado, acompanhar os manejos e apartes no 
curral, participar de um churrasco a luz da 
lua, todos realizados mediante solicitação”, 
destaca Beth.

Segundo o presidente eleito do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, 
a atividade além de rentável leva o nome 
de Mato Grosso do Sul para fora, de forma 
muito positiva. “A partir da experiência de 
viver a agropecuária pantaneira, uma das 
que possuem manejos específicos e difíceis, 
os turistas levam daqui uma imagem muito 
interessante, com a certeza que a pecuária 
e a agricultura não tem nada de luxo, 
apenas trabalho duro, e ainda mostramos 
por meio do turismo rural, o quanto somos 
preocupado com o desenvolvimento 
sustentável e preservamos o meio 
ambiente”, sinaliza o presidente.

Além da pecuária e da lavoura de arroz a 
propriedade ainda se dedica na qualificação 
dos colaboradores, como primeiros 
socorros, atendimento pré-hospitalar, 
higiene e manipulação de alimentos, entre 
outros. Neste ano de 2019 os proprietários 
organizam dois eventos esportivos de laço 
comprido na propriedade, um no mês de 
maio e outro em outubro.

Para mais informações sobre a 
Fazenda San Francisco acesse o site 
fazendasanfrancisco.tur.br ou entre em 
contato pelo telefone: (67) 3242-1088

Pantanal - Canoagem - Fazenda San Francisco
Foto: Carol Coelho

Trilha da Vazante - Pantanal - Fazenda San Francisco 
Foto: Edir Alves 

Safari Fotográfico - Pantanal - Faz. San Francisco

Passeio de Chalana - Faz. San Francisco



nova diretoria

Demandas relacionadas ao agronegócio 
foram tratadas pelo governador Reinaldo 
Azambuja em encontro com a nova 
diretoria do Sindicato Rural de Campo 
Grande (SRCG). Participaram da reunião 
o atual e o presidente eleito do SRCG, Ruy 
Fachini Filho e Alessandro Oliva Coelho, 
respectivamente, além do secretário de 
Estado de Governo e Gestão Estratégica, 
Eduardo Riedel; e os diretores do SRCG, 
doutor Rodolfo Vaz Carvalho e José 
Eduardo Monreal. 
 
Esta foi a primeira reunião da nova 
diretoria do SRCG com o Governador.
Com 48 anos de idade, Alessandro foi 

eleito presidente do SRCG para o triênio 
2019/2021. A escolha foi por unanimidade 
na eleição realizada no início de fevereiro. 
O novo gestor é graduado em Direito, 
compõe a diretoria do Sindicato há 
seis anos e acumula décadas à frente 
de projetos dirigidos pela Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do Sul 
(Acrissul).
 
Entre as prioridades de Alessandro 
no sistema sindical está o trabalho 
representativo pelos produtores rurais. A 
posse da nova diretoria está marcada para 
o mês de março.

AZAMBUJA RECEBE 
NOVA DIRETORIA 
DO SINDICATO 
RURAL DE CAMPO 
GRANDE



O evento que contou com o apoio do 
Sindicato Rural de Campo Grande, foi 
idealizado por quatro empresas ligadas ao 
agronegócio sul-mato-grossense (Servsal, 
Sigo Homeopatia, Germisul e Boviplan) 
e tinha como proposta uma disputa de 
apresentação de soluções para desafios reais 
dessas empresas. No final, as equipes que 
desenvolveram as melhores propostas para 
os problemas foram premiadas.

“O objetivo principal do AgroTrainee é 
criar um ambiente que propicie a vivência de 
mercado, a fim de identificar nos participantes 
as habilidades necessárias ao profissional 
agro, que deve ser capaz de solucionar 
demandas específicas das empresas”, 
esclarece Roberta Maia, diretora de marketing 
da Servsal, uma das empresas promotoras do 
evento.

Segundo o diretor do Sindicato Rural 
e presidente do Movimento Nacional 
dos Produtores (MNP), Rafael Gratão, 
existe certa dificuldade no processo de 
recrutamento.“Apoiamos a iniciativa por 
acreditarmos na criatividade do processo, que 
nos apresentou novos nomes de profissionais, 
capazes de solucionarem os problemas 
propostos e surpreender as empresas”.

Para a médica veterinária da Servsal, Ana 
Cristina, a experiência adquirida durante o 
encontro coloca todos os participantes como 
vencedores. “Apesar de ser uma coisa muito 
comum de ser falar, mas a verdade é que os 
ganhadores foram todos que participaram, 
todos eles receberam várias mentorias, 
treinamentos, relacionamento interpessoal, e 
muitas vezes as pessoas saem da faculdade 
sem ter essas habilidades e acabam saindo 
do mercado de trabalho”.

Foram 30 horas de evento sem intervalo 

para  dormir, e de acordo com a Jovem Lívia 
Duarte, participante do AgroTrainee, o desafio 
ajudou a identificar seus pontos fracos.

“O desafio representou um 
autoconhecimento.  Pude identificar meus 
pontos fracos e fortes na hora da pressão 
e da adrenalina. Foram, realmente, 30 
horas insanas de autoconhecimento, de 
solidariedade com a dignidade do outro, do 
trabalho em parceria com a minha equipe  
com todas as empresas presentes. Foi demais 
! Faria tudo de novo!”

A equipe vencedora do AgroTrainee, que 
apresentou a melhor solução para o problema 
indicado pela Servsal, foi o Grupo Nelore. 
Para Juliana Oliveira, integrante do Grupo, 
os participantes tiveram todo o suporte 
necessário durante o evento, e a união da 
equipe ajudou na conquista final. “O evento 
em si não deixou a desejar em nenhum 
quesito, as empresas e mentores deram todo 
suporte necessário, as palestras ministradas 
foram de grande importância para abrir nossa 
mente e tornar mais dinâmica a forma de 
achar soluções. Nosso desafio era algo que de 
início parecia simples, mas na verdade a sua 
complexidade nos chamou atenção e entre 
várias ideias que a equipe teve, achamos a 
solução que seria mais viável para a empresa 
diante de suas características. Dessa forma 
acolhendo a empresa e tratando o desafio 
como nosso, minha equipe se fez unida e 
trabalhando em harmonia conseguimos a 
solução viável e premiação do evento. Foi um 
sucesso, o melhor que já participei”.

No final todos os participantes, receberam 
como prêmio um treinamento de oratória, 
e a equipe que propôs a melhor solução 
da problemática da Servsal, além do 
treinamento, terá uma semana de experiência 
na Servsal e ainda serão premiados com 
cursos profissionais na área que melhor se 
encaixarem.

CERCA DE 60 
JOVENS FORAM 
DESAFIADOS PELO 
AGROTRAINEE

agrotrainee
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FORAM 30 HORAS DE EVENTO PROMOVIDO POR 
EMPRESAS LIGADAS AO AGRO, NA SEDE DO SRCG



artigo

Eu, Celso Gomes, tenho há 35 anos um sítio, 
que na escritura consta 40 ha, que foi medido 
por GPS por duas vezes e só tem 35 ha, na 
região de Aquidauana - MS e nesse período 
não consegui torná-lo produtivo, rentável e 
auto-suficiente. De um ano para cá, procurei a 
ajuda técnica da UEMS, que é minha vizinha e 
eles me ajudam e orientam na parte reprodutiva 
das vacas. E melhoramos muito nossa taxa de 
prenhez. 

Porém, eles solicitaram ao SENAR, através do 
dr. Jânio, para me dar assistência na parte de 
nutrição animal, produção de leite, recuperação 
de pastagens, sistema rotacionado, correção de 
solo e manejo de pastagens. Já fiz uns 5 ou 6 
cursos, assisti várias palestras, participei de dia 
de campo promovidos pelo SENAR, indicados 
pelo dr. Jânio. Este ano fui orientado a fazer 
curso de Inseminação Artificial, aprendi muitas 
coisas importantes para a produção de leite, 
melhoramento genético e como aumentar a 
quantidade de gado na mesma área e passei 
a enxergar possibilidades e ter esperanças 
concretas, baseadas em dados reais e exemplos, 
sobre a rentabilidade do meu negócio, podendo 
produzir muito mais leite e animais na mesma 
área, que venho lutando há 35 anos. 

Hoje já consegui triplicar a minha produção, 
mas estamos longe da meta estabelecida. Não 
sei se todos os técnicos e médicos veterinários, 
têm a mesma formação para nos atender, ou 
melhor, a mesma dedicação que tem o dr. Jânio, 
não só para comigo e meus animais, mas meus 
vizinhos que são atendidos pelo SENAR através 
dele, têm a mesma opinião minha, a dedicação 
dele é ímpar, é 100%. 

Além de toda orientação já exposta, quando 
temos qualquer dúvida ou problema, por menor 
que seja, o funcionário ou eu mesmo, já ligamos 
para ele. Já houve por três vezes, caso de vaca 
ficar doente e eu estar viajando, ele vai atender 
e compra com o dinheiro dele a medicação e eu 
pago quando recebo. Ele vai acompanhar parto 
quando complica, ajuda e orienta à mochar os 

bezerros, alguns animais tiveram problemas 
de intoxicação, muitos com mastite e com 
acidez no leite e ele sempre se preocupa e vai 
de madrugada para acompanhar e orientar 
a ordenha, sempre atende prontamente sem 
nunca ter dito não, fez tratamento de mastite 
nas vacas e foi aplicar medicação na veia das 
vacas por 5 dias, incluindo sábado e domingo, 
até fiquei com vergonha por ele ter ido no 
domingo, isso sem cobrar nada.

Insemina, faz ultrassom, enfim, não sabia 
que existia e não conhecia uma assistência 
tão completa e prestativa que trabalha para 
favorecer o pequeno produtor. Através dele 
consegui trator com a prefeitura para espalhar 
calcário, preparar a terra para fazer o pasto 
rotacionado.

Aumentei meus horizontes, minha esperança 
e tenho certeza que seguindo esses projetos, 
orientações, cursos proporcionados pelo SENAR, 
meus objetivos e metas serão realizados. 

Gostaria que os pequenos produtores 
tivessem noção e conhecimento de quanto 
o SENAR é importante e valioso para o 
desenvolvimento da produção no Campo, para 
sua melhoria na qualidade de vida e crescimento 
profissional, técnico e financeiro, graças a 
essa Assistência Técnica que o SENAR nos 
proporciona gratuitamente. 

Creio que elas não saibam e não conheçam. 
Se um dia eu tiver condições, eu publicarei 
no jornal para informar essas pessoas que 
precisam e não tem conhecimento do quanto o 
SENAR pode lhes ajudar.

Vai meu muito obrigado ao SENAR e às 
pessoas que trabalham para isso existir e 
acontecer. Torço para os demais pequenos 
produtores que já são atendidos, receberem a 
mesma qualidade no atendimento que venho 
recebendo.

Parabéns pelo trabalho do SENAR.

Por Celso Gomes, produtor rural em Aquidauana 

A VISÃO SOBRE O SENAR SEGUNDO O PONTO 
DE VISTA DE UM PEQUENO PRODUTOR
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Agenda de Cursos previstos para 2019

J U N H O

J U L H O

A G O S T O

A B R I L

M A I 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

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

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 março 2019
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

INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA

MANEJO DE PASTAGENS

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

INFORMÁTICA BÁSICA

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA

MANEJO DE PASTAGENS

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

06/03/19 A 09/03/19
07/03/19 A 09/03/19
14/03/19 A 16/03/19
14/03/19 A 16/03/19
21/03/19 A 23/03/19
28/03/19 A 30/03/19
28/02/19 A 02/03/19

07/03/19 A 09/03/19
27/03/19 A 29/03/19

18/03/19 A 20/03/19
28/03/19 A 29/03/19


