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Amigos produtores,

O setor produtivo enfrenta muitos 
obstáculos, de ordem econômica, 
técnica ou política. O produtor rural é 
resiliente em melhorar cada vez mais 
a sua produção, aumentando sua 
produtividade.

  Entre esses temas talvez a 
tributação seja um dos fatores que 
mais pesam. Diante desse cenário, 
trouxemos ao Sindicato Rural de 
Campo Grande, especialistas na área 
tributária para esclarecer dúvidas 
sobre o ITR - Imposto Territorial Rural.

Reunimos mais de 150 produtores 
rurais, com esclarecimentos muito 
produtivos.

Importante também o público 
numeroso do 21º Encontro Técnico 
do Leite, realizado pelo SRCG, em 
parceria com o Sistema Famasul e a 
Acrissul.

A busca por informação e adoção 
de novas tecnologias pelo produtor de 
leite, tem sido significativa, reforçando 
o que presenciamos no evento. 

 
Encerro esse editorial desejando 

um bom aproveitamento das 
informações.
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De acordo com a Unidade Técnica do 
Sistema Famasul, o preço da arroba do boi 
em Mato Grosso do Sul registrou média 
de R$ 136,70. O resultado que se refere às 
cotações à vista, sem o Funrural, é quase 
10% maio que no mesmo período do ano 
passado.

Segundo o presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Ruy Fachini, a alta não 
surpreende o setor. “Com a alta no custo 
de produção, essa valorização é esperada, 
porém, os elevados custos de produção 
oneram o setor e ainda reduzem a margem 
do produtor”.

De acordo com a análise da Famasul, 
a valorização é resultado da oferta 
restrita de animais e deverá persistir 
até outubro. Neste momento de período 
seco (conhecido como entressafra) as 
pastagens perdem capacidade de suporte 

e a oferta de animais prontos para o abate 
reduz.

A oferta será ainda mais restrita se 
considerar a menor intenção de confinar 
em razão dos altos custos com a 
alimentação do rebanho por causa dos 
atuais preços dos grãos o que resultará 
no menor número de animais no segundo 
giro do confinamento.

No acumulado do ano, de janeiro a agosto, 
o preço aumentou 4%, saindo de 126,97 
para R$ 132,37.

PREÇO DO BOI GORDO 
ENCERROU AGOSTO EM 
ALTA NO ESTADO
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boi gordo em alta

www.estanciasantahelena.com.br

informações pelos telefones

(67) 99972.4313 | (67) 99667.4313
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Mapa do Local

• PREÇO FIXO
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Oferta Especial de
Vacas Jersey

SEUS ANIMAIS

Sexta e Sábado | a partir das 07h
ESTÂNCIA SANTA HELENA - CAMPO GRANDE/MS
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32ºFEIRÃO
Vacas Leiteiras
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ENCONTRO 
TÉCNICO 
DO LEITE 
REÚNE 700 
PRODUTORES 
EM DIA DE 
CAPACITAÇÃO

leite

O fim de agosto foi marcado pelo 21º 
Encontro Técnico do Leite, realizado em 
Campo Grande pelo Sindicato Rural de 
Campo Grande em parceria com a Famasul 
(Federação da Agricultura e Pecuária de 
MS), o Senar/MS (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) e a Associação dos 
Criadores de MS, que reuniu 700 pessoas 
entre produtores, técnicos e autoridades.

 
O presidente do Sindicato Rural, Ruy 

Fachini, disse saber dos desafios e 
dificuldades enfrentados pelos produtores 
de leite atualmente. “A ideia é trazer 
produtores de todo o Estado para discutir 
raça, genética e sistemas de produção 
para que ele possa se sentir mais seguro 
na tomada de decisão, que consiga trazer 

algo que vá impactar positivamente no seu 
negócio”.

 
Lembrou ainda que um dos desafios é 

a qualidade do leite. “Em Mato Grosso do 
Sul a maioria produz menos de 100 litros 
de leite por dia, mas para cobrir os custos 
e se manter na atividade o ideal é que a 
produção chegue a 300 litros/dia. Sabemos 
que através dessas ações vamos conseguir 
ajudar esses produtores, levando gestão à 
propriedade rural”.

 
A deputada federal Tereza Cristina, disse 

que é necessário encontrar uma política 
de Estado para o setor leiteiro. “Não é uma 
coisa simples, os problemas são pontuais, 
mas precisamos de um olhar do setor 



público para uma política maior, apostar nesse 
segmento e fazer com que ele seja forte no 
agronegócio. São vários gargalos e variantes, 
mas precisamos encontrar formas de fazer 
com que o leite também seja uma atividade 
pujante como o resto da agropecuária”.

 
Ela disse ainda que fez um projeto de 

lei para que todos os produtos só sejam 
considerados lácteos se de fato tiverem 
origem animal, excluindo os chamados 
“leites” de coco, amêndoa, entre outros.

 
Superintendente de Produção e Agricultura 

Familiar do Governo do Estado, Rogério 
Beretta falou das ações realizadas pelo 
Governo para atender as necessidades do 
setor, entre elas uma parceria com o Sebrae, 
Senai, Senar e Agraer, para elaboração de um 
estudo para padronizar o queijo caipira.

 
“Fomentamos o aumento do consumo 

do leite no Estado, incentivando que a 
cooperativas participem das licitações 
do poder público e garantam vazão de 
sua produção, fornecendo para escolas e 
outros órgãos. Apresentamos solução para 
problemas tributários, como a desoneração 
do leite spot e fizemos a adequação da pauta 
fiscal da mussarela e do leite, tornando ela 
mais justa para os laticínios do Estado”, disse 
Beretta. 

Em seu discurso, o presidente do 
Sistema Famasul, Mauricio Saito, enfatizou 
os gargalos do setor leiteiro no estado. 
“Ao mesmo tempo em que, em dez anos, 
Mato Grosso do Sul registrou uma queda 
de rebanho de 25%, a produção aumentou 
6,4%, mas o resultado ainda não é 
expressivo. É preciso elevar a produtividade”. 
Saito explicou que o desenvolvimento dessa 
cadeia tem como base o fortalecimento e a 
união da classe produtiva. “Esse incremento se 
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dará, primeiro, pela atuação dos produtores 
rurais; segundo, pela disponibilização 
de novas tecnologias e também pelo 
trabalho das instituição ligadas ao setor, 
contribuindo para o compartilhamento de 
inovações sustentáveis”.

Do mesmo modo, o presidente do 
Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy 
Fachini Filho, destacou a importância da 
iniciativa para o desenvolvimento rural. 
“Esse evento trará informações ao produtor, 
fortalecendo a classe que enfrenta muitos 
desafios.

 Duas palavras são importantes para 
o agro: Atitude e fé. Vocês (produtores 
rurais) provaram que têm isso”. 
Em seguida, o presidente da Acrisul, 
Jonathan Barbosa, falou como o leite 
é um alimento importante para a 
sociedade. “Nasce a criança e este é 
seu primeiro alimento. Onde já se viu um 
litro dessa matéria-prima valer menos 
que um litro de água ?”, questionou. 

A deputada federal Tereza Cristina Côrrea 
Costa Dias, acrescentou: “Precisamos 
achar uma política pública de estado para 
esse setor. Um programa que se perpetue”. 
Representando o Governo de MS, o 
superintendente da Semagro, Rogério 
Beretta, falou: “A Câmara Setorial do 
Leite é um local para os produtores 
levar suas demandas”. Vinculada à 
Semagro, a Câmara tem a finalidade 
de sugerir medidas que devam ser 
adotadas para essa cadeia produtiva. 

Mais Leite 
 

O programa Mais Leite, do Senar/
MS, levou ao evento 17 caravanas 
de várias regiões do estado. 
Atualmente 600 propriedades atendidas 
em 33 municípios no Estado. O trabalho 
já tem proporcionado frutos para o 
desenvolvimento local.  No total, em 2017 
a iniciativa atendeu 750 propriedades, 
produzindo 24 milhões de litros da bebida.
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GRUPO LIGADO AO 
AGRONEGÓCIO PARTICIPA 
DE PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO DE 
LIDERANÇAS EM MS

O LÍDER MS DURA DOIS ANOS, REÚNE 40 
PARTICIPANTES, POR 10 ENCONTROS EM 
8 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

liderança

Presidentes de sindicatos rurais, de 
associações, pecuaristas, agricultores 
e outros profissionais ligados ao setor, 
participam do Programa Líder MS, 
projeto de duração de dois anos, com 
encontros bimestrais que neste fim de 
semana ocorre na capital. Com o tema 
“sustentabilidade”, a atual etapa, que 
acontece no Sindicato Rural de Campo 
Grande, promove o debate, entre os 40 
participantes e palestrantes convidados, 
nas esferas econômica, social e ambiental, 
nas empresas rurais e na sociedade.

 
“A sustentabilidade define o sucesso 

ou insucesso de uma empresa, seja ela 
ligado ao agro ou não. Tive a satisfação 
de representar o Sistema Famasul na 
liderança do Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável – GTPS – e verificar 
que o Brasil possui iniciativas plausíveis e 
que, Mato Grosso do Sul, é sem dúvidas um 
dos destaques nesta temática”, pontua o 
presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Ruy Fachini Filho, valorizando as 
iniciativas na pecuária do Estado, entre 
elas o Programa Precoce MS.

 
Segundo o participante do Líder 

MS e presidente da Associação Sul-
matogrossense de Suinocultores 
(Asumas), Celso Philippi Júnior, a 
iniciativa é fundamental para ampliar 
as discussões e capacitar quem 
está, ou pretende liderar determinada 
categoria. “Faz com que os profissionais 
da agropecuária possam enxergar de 
forma macro, dando atenção à política, 
economia, educação e demais setores 
que influenciam, direta ou indiretamente, 
no desenvolvimento da agropecuária. 
Não é diferente na suinocultura, segmento 

que cresce tecnicamente e em volume, e 
se apresenta sustentável, nos âmbitos: 
ambiental, econômico e social”, destaca.

 
O presidente da Aprosoja/MS, Juliano 

Schmaedecke, também participante do 
programa expõe a necessidade do preparo 
para a representação. “Representar 
uma categoria exige habilidades que 
podem ser desenvolvidas. A relação 
social e o potencial argumentativo são 
trabalhados no Líder MS, de modo que 
nos tornemoslíderes mais preparados 
para lidar com diferentes desafios”.

 
Já o representante da bovinocultura, 

presidente do Movimento Nacional 
dos Produtores (MNP), Rafael Gratão, 
defende a necessidade do preparo de 
novos líderes. “No âmbito político temos 
um número limitado de representantes 
que conhecem de fato as demandas 
do agronegócio. Caso esses não sejam 
eleitos, por exemplo, a problemática 
cresce para o setor. Esse é um dos motivos 
que faz necessário o preparo das atuais 
e possíveis novas lideranças. É uma 
forma de oxigenar a categoria e deixar o 
agronegócio sempre bem representado”.

 
O Líder MS é uma iniciativa do Senar/

MS com apoio da Famasul e está 
em sua terceira edição. O Programa 
segue até setembro de 2019, somando 
ao todo 10 encontros, com temas 
diversificados. Na programação está 
previsto ainda abordagem de temas 
como saúde, segurança pública, sistema 
jurídico, gestão e liderança para que 
os participantes conheçam diferentes 
elementos que influenciam o exercício da 
liderança.
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O Sistema Famasul sediou o 1º Fórum 
Estadual do Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa, em parceria com o Governo 
do Estado de MS, por meio da Semagro, e 
a Superintendência Federal da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

No evento, o presidente da Federação, 
Mauricio Saito, destacou o nível de excelência 
do trabalho desenvolvido pelo produtor rural 
de Mato Grosso do Sul, em relação à sanidade 
animal. “A qualidade da carne bovina no estado 
está associada às ações do setor produtivo, do 
Governo - Federal e Estadual - e, principalmente, 
pelo empenho na vigilância sanitária em Mato 
Grosso do Sul. Atingimos mais de 99% de 
cobertura vacinal, resultado da consciência e 
preocupação do produtor rural”, afirmou Saito.

Saito ressaltou, ainda, a presença de mais de 
20 presidentes de sindicatos rurais no Fórum, 
“representando a classe produtora e regiões 
diretamente vinculadas à atividade pecuária. As 
lideranças buscam informações aprofundadas 
a sobre esse importante momento para o setor, 
no estado e no Brasil”, disse.

A primeira palestra do Fórum foi realizada 
pelo diretor do Departamento de Saúde Animal, 
do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Guilherme Marques, que 
apresentou o Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa. “Depois de mais de 60 anos de 
trabalho árduo, dos setores público e privado, 
conseguimos alcançar o status de livre de aftosa 
com vacinação. Foi uma conquista histórica, 
mas não podemos parar. Precisamos trabalhar, 
de forma gradativa, para conseguirmos o status 
de livre da doença sem vacinação”.

O diretor reforçou que Mato Grosso do Sul 
está no quinto bloco da estratégia do Governo 
Federal. “Dividimos o país em cinco grandes 
blocos, divisão feita após a análise de um banco 

de dados que considerou o trânsito de animais 
e a comercialização. A cada R$ 1 real investido 
em sanidade animal, o retorno é de R$ 36”, 
salientou.

Na apresentação ‘Situação do MS e visão 
do Governo do Estado’, o diretor-presidente da 
Iagro, Luciano Chiochetta, destacou o trabalho 
desenvolvido pela defesa sanitária estadual. 
“Com uma extensa fronteira seca em Mato 
Grosso do Sul, onde há trânsito de animais, 
é preciso aumentar a fiscalização a partir do 
momento em que houver a retirada da vacina”.

Comitê Gestor – Durante o Fórum, foi 
realizada a assinatura do termo de compromisso 
do Governo do Estado e do Decreto de Criação 
do Comitê Gestor. “Até 2021 seremos um 
estado livre de vacinação da aftosa. É um ganho 
extraordinário, mas é preciso ações integradas, 
uma vez que a sanidade é fundamental para 
segurança e credibilidade da nossa produção 
de carne bovina. É necessária a união de 
esforços para a criação desse comitê”, segundo 
o Governador de MS, Reinaldo Azambuja.

O presidente da Famasul pontuou que, 
mesmo diante dos desafios do setor pecuário, 
com as particularidades de Mato Grosso do 
Sul, como os mais de 700 km de extensão de 
fronteira seca internacional e o bioma Pantanal, 
fatores que trazem dificuldades naturais e 
inerentes ao nosso estado, o nível de excelência 
na produção de proteína animal é evidenciado 
com o aumento de 26% na produtividade em 20 
anos.

“O Brasil tem o segundo maior rebanho 
comercial do mundo e Mato Grosso Sul tem 
o quarto maior efetivo bovino do nosso País. 
Esses números nos trazem responsabilidade 
de como atender a demanda cada vez mais 
exigente da nossa carne bovina”.

SETOR PRODUTIVO 
TRABALHA PARA 
ERRADICAÇÃO DA 
VACINA CONTRA FEBRE 
AFTOSA
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2019
NOVA TABELA DE FRETES 
AUMENTA PREJUÍZOS E 
INSEGURANÇA JURÍDICA

CNA DEVE ENTRAR NO STF COM PEDIDO 
PARA AGILIZAR O JULGAMENTO DAS AÇÕES 
CONTRÁRIAS À MEDIDA. ALTA NO CUSTO DO 
TRANSPORTE PODE CHEGAR A 30% EM UM ANO

frete

A nova tabela de preços mínimos de 
frete rodoviário de cargas, publicada 
na quarta (5), vai trazer ainda mais 
prejuízos e insegurança jurídica ao 
setor agropecuário e à sociedade, 
segundo a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA).

Na tabela publicada pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), a CNA identificou altas de 
3,15% a 6,82% para o frete de cargas 
geral, granel e frigorificada.

A CNA vai entrar com um novo 
pedido no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para suspender os reajustes 
e pedir agilidade no julgamento das 
ações que contestam a medida.

Segundo Elisangela Pereira Lopes, 
assessora técnica da Comissão 
Nacional de Infraestrutura e Logística 
da CNA, neste ritmo de aumento, em 
um ano o tabelamento pode subir até 
30%.

“Nenhum índice de inflação teria 
um reajuste tão alto. E o produtor 
não tem seus produtos reajustados 
dessa maneira. Os produtos do agro, 
quando exportados, têm seus preços 
estipulados pelas bolsas de valores 

internacionais. É uma insegurança 
jurídica muito grande para o setor”, 
explica.

Para um trajeto de Sorriso (MT) até 
o Porto de Santos (SP), o frete com a 
primeira tabela do governo, de 30 de 
maio, subiu 51%. A partir do reajuste 
de hoje, a alta acumulada é de 57% 
quando há o frete retorno, ou seja, o 
motorista volta com o caminhão cheio.

Sem o frete de retorno, quando o 
caminhão volta vazio, a alta passa 
de 193% na primeira tabela para um 
aumento acumulado de 204% com os 
novos preços.

“Está ficando impraticável 
transportar produtos agropecuários. 
Para o milho, os custos do transporte já 
correspondem 70% do valor do produto 
no mercado internacional”.

O governo reajustou os preços 
mínimos do frete sob a alegação do 
aumento dos preços do diesel nas 
refinarias. No entanto, a CNA contesta 
este argumento. “E quando o diesel 
cair, a ANTT também terá a mesma 
agilidade para reajustar a tabela para 
menos?”, questiona Elisângela.
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produção de alface

Produtores rurais de 
Mato Grosso do Sul vêm se 
especializando para acompanhar 
esse cenário. Com o trabalho da 
assistência técnica e gerencial do 
Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, o cultivo da 
folhosa tem sido impulsionado, 
tanto que essa é a segunda 
hortaliça produzida em maior 
volume pelos agricultores do 
Programa de ATeG Hortifrúti 
Legal, perdendo apenas para a 
mandioca.

“No último ano, os assistidos 
produziram 645 toneladas de 
alface, representando 24,31% da 
produção total de hortifrútis no 
período. A comercialização da 
hortense na temporada gerou 
cerca de R$ 1 milhão, mais 
especificamente um total de R$ 
945.805,90”, afirma o gestor do 
Departamento de Assistência 
Técnica e Gerencial do Senar/MS, 
Francisco Paredes.

O levantamento mostra, 
ainda, que das cultivares, a mais 
produzida é a crespa, seguida 
pela americana, lisa, mimosa e 
roxa.

Hidroponia: investimento 
certeiro “Ôh rapaz! Era água. 
Agora é vinho!”.  A frase é do 
produtor Antônio Xavier Rocha, 
de Terenos, 22 Km distante de 
Campo Grande. Ele resume 
na expressão os 11 meses do 
serviço prestado pelo técnico de 
campo na hidroponia, instalada a 
2 Km do perímetro urbano.

Antônio estava desanimado, 
com vários problemas na 
produção e vindo de uma 
sucessão de perdas bastante 
significativas, chegando até 

mesmo a arrendar a hidroponia, 
mas mudou de ideia e decidiu 
investir no empreendimento.

“O trabalho que fizemos foi 
a correção da parte técnica, ele 
[Antônio] vinha gastando muito 
e sem resultados. Ajustamos 
o planejamento da produção, 
fazendo o escalonamento de 
plantio e organização da cultura 
em geral. No início foi difícil 
pela dificuldade financeira para 
investimento, mas aos poucos 
fomos caminhando e foi dando 
certo. Saímos de uma produção 
de 3 a 5 mil plantas por mês 
para 17 a 20 mil com a mesma 
estrutura”, explica o engenheiro 
agrônomo e técnico de campo do 
Senar/MS, Victor Almeida.

“A assistência dá segurança 
para gente. Consegui manter 
o ciclo sem perda de produto. 
A diferença é de 100% do que 
era antes para depois”, afirma o 
produtor.

Com a produção hidropônica, 
Antônio hoje é associado a 
uma cooperativa local, onde 
comercializa 960 unidades por 
semana. Além de um mercado 
em Terenos, ele entrega 25 caixas 
da hortaliça diariamente para um 
cliente fixo da Ceasa – Centrais de 
Abastecimento de Mato Grosso 
do Sul. Nos últimos três meses, 
vendeu para os consumidores R$ 
43 mil.

Plantio Convencional: Ajuda 
na hora exata

Três meses foram suficientes 
para o agricultor Juarez Silva de 
Oliveira se reencontrar no ramo.  
Há cinco anos trabalhando com 
a esposa, Lúcia, na horta de 7.000 

m², no Jardim Tarumã, bairro 
localizado na região do Lagoa, 
na Capital, o produtor estava 
tendo dificuldades na produção 
de hortaliças. Desde abril deste 
ano, eles participam do programa 
Hortifrúti Legal.

“Vim de um momento 
complicado, pois ano passado 
foi muito difícil e não conseguia 
sustentar a produção. Cheguei 
a pagar R$ 35 na caixa da alface 
de outro fornecedor para manter 
a minha banca e revender. Tudo 
para não perder o meu ponto e a 
clientela da vizinhança”, diz.

A informação sobre o serviço 
de assistência técnica e gerencial 
do Senar/MS surgiu pela 
indicação de um amigo.

“Corri atrás do prejuízo, para ele 
não me pegar! Fiz o curso Negócio 
Certo Rural (NCR) e integramos 
o grupo novo de assistidos. 
Esse apoio foi fundamental para 
entender sobre rotação de cultura, 
plantação continuada, e por aí vai. 
O diálogo com o técnico faz toda 
a diferença”, complementa.

Hoje, são 9 mil pés de alface 
plantados na horta. O preço médio 
da unidade é de R$ 2. No local, 
Juarez também cultiva cebolinha, 
salsa, coentro, rúcula, almeirão, 
couve e agrião, e agora com 
conhecimento técnico adquirido, 
vai investir no cultivo de brócolis 
e de morango.

Para o futuro, o produtor já tem 
metas. “Vamos nos programar 
para ano que vem instalar a 
hidroponia, principalmente, para 
garantir a alface no verão”, almeja.

Fonte: Famasul/SenarMS

COM APOIO DO SENAR/
MS, PRODUÇÃO DA 
ALFACE SE CONSOLIDA 
COM COMERCIALIZAÇÃO 
PRÓXIMA A R$ 1 MI NO 
ESTADO
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5º Leilão Primavera

& convidados

Vem aí a melhor Primavera
de todos os tempos

FRETE
GRÁTIS
na malha viária nacional

Informações e Reservas: (67) 3321.5166  |  www.geneticaaditiva.com.br

Transmissão ConvidadosAssessoriaLeiloeiraApoio

Baixe o aplicativo
para iOS e Android.
Ou acesse:
www.remateweb.com

Patrocínio

REBANHO LÍDER NOS 3 SUMÁRIOS:
ANCP • PMGZ/ABCZ • EMBRAPA/GENEPLUS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 Parcelas (2+2+2+24)

180 Touros Nelore
Avaliados ANCP TOP 0,1 a 5%

Terra Nova Eventos . Campo Grande/MS

23 SETEMBRO 2018
Domingo 12h - Almoço

13h - Leilão Hr. Local
14h - Leilão Hr. Brasília
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Anúncio de Jornal 21x15.pdf   1   27/08/18   18:04

LEILÃO PRIMAVERA GENÉTICA ADITIVA E 
CONVIDADOS OFERTARÁ 180 TOUROS NELORE 
AVALIADOS

A Genética Aditiva realiza em parceria 
com a Agropecuária J. Machado, Fazenda 
São Judas e Nelore Arizona a 5ª edição do 
Leilão Primavera. 

O remate acontece no dia 23 de 
setembro, no Terra Nova Eventos, em 
Campo Grande (MS) com início às 12 horas 
onde será servido almoço e na sequência, 
13h00, início do leilão (horário local)  e às 
14 horas no horário de Brasília.

Serão ofertados 180 touros da raça 
Nelore, exemplares TOP 0,1% a 5% na ANCP 
e avaliados também no Sumário PMGZ/
ABCZ, Embrapa/Geneplus. Entre eles filhos 
de REM Torixoréu, REM Armador, REM 
Caldonegro, REM Caballero, entre outros. 

“Teremos também 12 destaques da 
Genética Aditiva no remate, filhos de REM 
Altoastral, REM Amador, REM Caballero, 

REM Capataz e REM Vokolo”, revela Cynthia 
Vieira, gerente comercial da empresa.

A Genética Aditiva ofertará 32 lotes 
individuais e 39 lotes duplos. Os animais 
estarão disponíveis para vistoria a partir 
das 08h00.

 A transmissão será realizada pelo 
Terraviva, RemateWeb e AgroBrasil TV. 

Para esta edição, novamente o frete será 
grátis para todo o Brasil dentro da malha 
rodoviária e o pagamento facilitado em 30 
parcelas (2+2+2+24).

O 5º Leilão Primavera Genética Aditiva 
& Convidados conta com o patrocínio da 
Rancho S Veterinária, Matsuda, Socil, Zoets 
e Valtra. 

Participe! Informações e reservas: (67) 
3321-5166.
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OCB PARTICIPA DE DEBATE COM PRESIDENCIÁVEIS

Representantes do movimento cooperativista 
participaram do debate entre os candidatos à 
Presidência da República e os representantes do 
agronegócio brasileiro, promovido em Brasília, 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). Além de discorrerem sobre suas 
propostas para o setor caso vençam as eleições, 
os candidatos receberam o documento O futuro 
é Agro 2018-2030, elaborado pela CNA, com 
o apoio do Conselho das Entidades do Setor 
Agropecuário (Conselho do Agro).

Esse conselho reúne 15 entidades que 
representam os produtores rurais de diversas 
cadeias produtivas e segmentos da agropecuária. 
A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), por exemplo, representa e defende os 
interesses do cooperativismo no colegiado.

Por parte das cooperativas agropecuárias 
estiveram: o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, a gerente geral da OCB, Tânia 
Zanella, o presidente do Sistema Ocepar, José 
Roberto Ricken, o presidente do Sistema Ocesp, 
Edvaldo Del Grande, o representante da região 
Norte na diretoria da OCB, Petrucio Magalhães, 

e o coordenador do Centro de Agronegócio 
da FGV/EESP e embaixador especial da FAO 
(Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação) para o cooperativismo mundial, 
Roberto Rodrigues.

 
COOPERATIVISMO
A OCB também está concluindo a edição 

de um documento a ser entregue aos 
presidenciáveis. A expectativa é de que, até a 
semana que vem, a entrega das propostas do 
movimento cooperativista aos candidatos ao 
Palácio do Planalto seja iniciada.

 
DINÂMICA
A participação dos candidatos no debate 

promovido nesta quarta-feira pela CNA foi 
definida por sorteio. O primeiro presidenciável 
a falar de suas propostas de governo para 
pecuaristas e produtores rurais na CNA foi 
Geraldo Alckmin. Depois foi a vez de Henrique 
Meirelles. Na sequência, Álvaro Dias e Marina 
Silva falaram das medidas que pretendem 
aplicar para atender às demandas do setor. Ciro 
Gomes e Jair Bolsonaro não participaram.



LAUDO AGRONÔMICO

laudo

Todo proprietário de imóvel rural deve 
declarar anualmente os valores de sua 
propriedade, especificando: o valor total do 
imóvel; das benfeitorias, chegando assim ao 
Valor da Terra Nua, VTN. Do resultado do VTN 
é ge rado o Imposto Territorial Rural – ITR do 
imóvel. 

Tratando-se de um tributo de caráter 
declaratório, a qualquer momento o 
proprietário rural poderá ser intimado a 
comprovar as informações declaradas em seu 
DITR. Como a Receita Federal não dispunha de 
pessoas para fiscalizar estas declarações, foi 
elaborado um convênio com as prefeituras que 
passaram a ter competência para o exercício 
das atribuições de fiscalização, recebendo 
100 % do imposto arrecadado, obrigando-se a 
manter em seus quadros de carreira, um fiscal, 
infraestrutura de informática e local específico 
para a função. 

Cabe às prefeituras informar à RFB, 
anualmente, o Valor da Terra Nua por hectare 
no município, valores estes inscritos no SIPT 
(Sistema de Preços de Terras) que serão a 
base de cálculo do tributo. Ocorre que podem 
haver divergência entre o VTN informado 
pelo contribuinte em sua declaração anual e 
os valores cadastrados no banco de dados 
SIPT, levando a Receita Municipal a notificar 
o proprietário rural, dando duas opções: 
1. Recolhimento da diferença de imposto 
baseado nos valores constantes na tabela 
SIPT; 2. Apresentação, no prazo de 20 dias, de 
um Laudo Agronômico para a determinação 
do valor da terra nua, segundo os critérios 
estabelecidos pelas Associação Brasileira 
das Normas Técnicas ABNT, norma NBR 
14 653- 3 –, com grau de precisão II e grau 
de fundamentação II e com a devida ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica de 
Engenheiro Agrônomo. 

O Laudo Agronômico visa atribuir valores 
corretos à Terra Nua, corrigindo as distorções 
que podem haver nos valores arbitrados 
pelas Prefeituras Municipais. O grau de 
fundamentação e o de precisão, exigidos 
para o Laudo, correspondem ao somatório 
da pontuação para cada uma das exigências 
alcançadas. A avaliação de um imóvel é 
um trabalho que pede muita experiência e 
profissionalismo, pois estima o valor de uma 
propriedade, patrimônio de uma pessoa, 
empresa ou entidade. 

Cada trabalho de avaliação leva em conta 
fatores regionais que norteiam o valor da terra, 
que podem ser desde acesso até topografia 
ou fertilidade do solo. De maneira geral, os 

trabalhos seguem as seguintes etapas: 
LEVANTAMENTO DOS DADOS: Levantamento 
dos documentos da propriedade como 
matrícula (s) atualizada (s), Mapas, imagens 
recentes e temporais para determinação do 
uso do solo, assim como demais documentos 
pertinentes ao trabalho a ser realizado; 
VISITA TÉCNICA: A Visita Técnica, essencial 
à Fundamentação e Grau de Precisão do 
Laudo, levanta todos os pontos relativos 
ao Uso de Solo, avaliação das Benfeitorias 
existentes no imóvel, avaliação das condições 
de acesso e demais fatores que influenciam 
direta ou indiretamente na determinação 
do Valor da Terra Nua; DIAGNÓSTICO DE 
MERCADO (PESQUISA): São realizadas 
diversas “pesquisas” de mercado procurando 
identificar imóveis comercializados no período 
de estudo, se possível na região do imóvel 
avaliado, com características semelhantes. 
Este trabalho é realizado nos Cartórios, junto 
aos corretores de imóveis, e, até mesmo, junto 
às Prefeituras sobre negócios realizados 
neste período de análise. LAUDO: Baseado 
nos levantamentos realizados, é elaborado 
o Laudo Agronômico, caracterizando o 
imóvel, a região, acesso, fertilidade e demais 
critérios técnicos que, através do uso de 
estatística, são comparados com os imóveis 
pesquisados, chegando assim ao Valor Real 
da Terra Nua. APRESENTAÇÃO DO LAUDO – 
O laudo agronômico é assinado e entregue 
digitalmente à Secretaria da Administração 
Tributária da Prefeitura Municipal, que irá 
encaminhá- lo à Receita Federal. Trata se, 
portanto de um trabalho técnico elaborado 
dentro das Normas exigidas, procurando uma 
análise real dos fatores que determinam o 
valor correto do imóvel analisado.

Daniel Ingold – Engenheiro Agrônomo, 
filiado ao IBAPE – Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Pericias de Enge- nharia, com 
Laudos Agronômicos elaborados em diversos 
municípios de Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e São Paulo.

ESCRITORIO – Rua da Paz – 129 Sala 135 
– Jardim dos Estados CAMPO GRANDE – MS 
CEP 79 002-190 Fone 67 99981 1678
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O prazo do ITR (Imposto Territorial 
Rural) finaliza no dia 28 de setembro. 
Entretanto, muitos produtores rurais 
ainda têm muitas dúvidas sobre a 
legislação que envolve o tributo. Sobre 
esse tema, o Sindicato Rural de Campo 
Grande realizou uma palestra na sede da 
instituição, nesta segunda-feira (03).

Aproximadamente 150 pessoas 
participaram do evento que contou 
com a palestra dos advogados Marcelo 
Guaritá, Manoel Borges e Diego Trindade, 
intitulada ITR - Atualidades e Aspectos 
Polêmicos.

Uma das abordagens foi como ocorreu 
a mudança da fiscalização do tributo 
com o convênio das prefeituras. “Em MS, 
entre 2008 e 2015, após a adesão dos 
municípios, a arrecadação saltou 319%, 
passando de 44,8 para 188 milhões de 
reais”, explicou Guaritá.

O advogado Marcelo Guaritá 
apresentou a linha do tempo da 
legislação. “A partir do momento que a 
prefeitura começa a fiscalizar, 100% do 
tributo fica para o município. Em Mato 
Grosso do Sul, 100% dos municípios 
são conveniados com a Receita Federal, 

sendo que o primeiro a aderir foi 
Brasilândia e o último foi Fátima do Sul 
em 2014.

Entre as dúvidas mais polêmicas, os 
especialistas falaram sobre a cobrança 
do tributo em relação à Reserva Legal 
e áreas invadidas. “No caso de Reserva 
Legal, não integra ao cálculo do ITR se 
averbada na matrícula ou declarada no 
CAR, já em caso de invasão, depende da 
prova sobre a perda da posse”, afirmou 
Manuel Borges.

Guaritá aconselhou os produtores 
rurais a ter um laudo em caso de 
contestação dos valores. “O documento 
é forte e traz segurança, se você tem 
um laudo dentro das regras exigidas na 
legislação, prevalece como instrumento 
de defesa”.

Após a palestra, houve um debate sobre 
o tema. Para o presidente do Sindicato 
Rural, Ruy Fachini Filho, a iniciativa 
cumpriu o propósito de levar informação. 
“A casa lotada é um resultado positivo 
e mostra que o sindicato está aberto ao 
associado, mostrando orientações ao 
produtor. Falta menos de um mês para o 
término do prazo. É preciso ficar atento”.  
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PRODUTORES 
RURAIS TIRAM 
DÚVIDAS SOBRE 
O ITR 2018 EM 
EVENTO NO 
SINDICATO RURAL



Quem é obrigado a declarar o ITR?
Proprietário de imóveis rurais, 

titulares de domínio útil, possuidores 
a qualquer título e usufrutuários, 
tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas. Quando o imóvel pertencer a 
condomínio, um dos condôminos; e um 
dos possuidores, quando a posse for 
exercida por mais de uma pessoa.

Como entregar a declaração?

Somente pela internet, mediante 
preenchimento do programa específico 
disponível na página eletrônica da 
Receita Federal (http://idg.receita.
fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/
declaracoes-e-demonstrativos/
ditr-declaracao-do-imposto-sobre-
a-propriedade-territorial-rural/
programa-gerador-da-declaracao-pgd-
ditr-perguntas-e-respostas-e-base-
legal/2017/programa-itr-2017)

O imposto pode ser parcelado?

Sim, em até 4 vezes, desde que a 
parcela seja superior a R$ 50,00. O 
imposto com valor até R$ 100,00 deve 
ser pago em cota única.

Qual a multa para quem perder o 
prazo?

A multa é 1% por mês ou fração 
ou atraso para quem tem imposto a 
recolher, não inferior a R$ 50,00.

O que ocorre com o produtor que não 
declarar?

Multa. Perde a possibilidade de usar 
o ITR (Valor da Terra Nua VTN) daquele 
ano para calcular o imposto de renda 
em eventual venda da propriedade. 
Perde também a certidão negativa do 
imóvel, documento exigido para acessar 

o crédito rural e outras formas de 
financiamento da atividade; além de ser 
ainda, eventualmente, fiscalizado.

Existe uma pauta mínima sobre 
preços de terras a ser observada?

Existe um sistema interno de preços 
mínimos que é usado como instrumento 
da fiscalização (SIPT) como preço de 
referência.

O que ocorre se o produtor declarar 
valor de terra menor que o preço de 
referência?

Geralmente ocorre fiscalização. O 
produtor terá que comprovar, mediante 
laudo específico, pelas regras da ABNT, 
que sua propriedade, especialmente o 
VTN, é menor que o que consta na SIPT.

Quais os principais pontos de atenção 
na declaração do ITR?

Valor da Terra Nua menor que o 
preço de referência; exclusão das áreas 
ambientais protegidas da base de 
cálculo do imposto em desconformidade 
com o Ato Declaratório Ambiental (ADA0 
declarado pelo Ibama, ou quando não 
apresentada a declaração ambiental 
exigida;  exclusão da área de Reserva 
Legal do ITR sem apresentação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou 
averbação na matrícula do imóvel rural.

Propriedade rural em área urbana 
deve recolher o ITR?

Sim. A jurisprudência majoritária é no 
sentido de que o critério predominante 
é a destinação da propriedade e não 
da localização. A área explorada como 
rural, ainda que dentro do município, 
deve recolher ITR e não IPTU.
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c o t a ç õ e s  e  i n f o r m a t i v o

MERCADO AGROPECUÁRIO 

MERCADO BOVINO – R$ / @

Boi Gordo – Campo Grande – à vista – 138
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 128
Fonte: Scot Consultoria – 02 de agosto
 
MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Ago-18  150,15                 0
Set-18   152,80           +0,15
Out-18   152,60              +0,50
 
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 02/08
à vista – 138
Prazo / 30 dias – 140
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 78
Milho – saca de 60 quilos – R$ 31,50 

Fonte Scot Consultoria 

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

BOLETIM INFORMATIVO | Setembro 2018

1.061,91
1.061,91

1.061,91



Agenda de Cursos
C A M P O  G R A N D E

C O R G U I N H O

R O C H E D O

Aniversariantes

PROGRAMA NEGÓCIO CERTO RURAL - 1/9 a 29/9 - 56H

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL - 17/9 a 19/9 - 24H

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) - 1/10 a 4/10 - 32H

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL  - 10/9 a 11/9 - 16H

MANEJO DE PASTAGENS - 18/9 a 20/9 - 24H

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA  - 27/9 a 29/9 - 24H

PLANTIO E MANEJO BÁSICO DE POMAR  - 27/9 a 29/9 - 24H

UTILIZAÇÃO DE DRONES COMO TECNOLOGIA DE PRECISÃO - 17/9 a 18/9 - 16H

RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR - 17/9 a 18/9 - 16H

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - 11/9 a 15/9 - 40H

INFORMÁTICA AVANÇADA - 18/9 a 21/9 - 32H

PROCESSAMENTO CASEIRO DA BANANA - 27/9 a 29/9 - 24H


