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Caros produtores, 

Campo Grande foi palco de um grande evento 
voltado para a pecuária de corte, no mês de 
julho: o Intercorte 2017. Foram apresentadas 
diversas tecnologias para o campo, fortalecendo 
a importância da sustentabilidade no dia a dia do 
produtor.

Falando em sustentabilidade, em que o tripé: 
ambientalmente correto, socialmente justo e 
economicamente viável, é fundamental para a 
melhoria contínua, produzir mais com menos é o 
caminho para o setor.

Reforçando, os sistemas de integração, unindo 
lavoura, pecuária e floresta trazem benefícios que 
vão desde o bem-estar animal ao aumento de 
produtividade.

O Brasil é referência e o Mato Grosso do Sul é 
destaque. Foi uma honra, para mim, representando 
os produtores rurais da Capital, Rochedo e 
Corguinho e também como presidente do GTPS – 
Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável falar 
sobre este tema que nos orgulha e nos motiva a 
melhorar cada vez mais. 

Nesta edição, trazemos o perfil de uma liderança 
jovem que ocupa agora o cargo de superintendente 
do Senar/MS – é o Lucas Galvan, que já foi diretor 
executivo da Aprosoja/MS e há onze anos atua 
em prol dos direitos dos produtores rurais de 
Mato Grosso do Sul. É um exemplo que merece 
destaque. 

Outra pauta que trazemos é o plano safra 2017/18 
do Banco Brasil anunciado, também, em julho.
Com a voz de especialistas da Embrapa, trazemos 
um balanço da situação dos pastos e o reflexo na 
produção pecuária, após o período de intempéries 
climáticas que atingiu o pasto em nossa Estado. 

Acompanhe tudo neste Informativo pensado 
principalmente no propósito de informar o 
produtor, mas sempre com muita qualidade. 

Um forte abraço, 
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“Investir em 
suplementação é  
saída para não ficar 
no prejuízo”, afirma 
pesquisador da 
Embrapa 

s u p l e m e n t a ç ã o
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 O inverno trouxe uma nova 
preocupação para os pecuaristas que já 
sofriam com a estiagem no Estado. O frio, 
na segunda quinzena de julho, castigou as 
pastagens. Foram registradas geadas em 
pelo menos 13 cidades da região centro-
sul de Mato Grosso do Sul: Amambai, 
Bela Vista, Dourados, Itaquiraí, Juti, Ponta 
Porã, Sete Quedas e Sidrolândia; de forma 
menos intensa em Campo Grande, Jardim, 
Maracaju, Rio Brilhante e São Gabriel do Oe 
ste.

 Em Campo Grande, a menor 
temperatura registrada, de acordo com o 
Inpe – Instituto de Pesquisas Espaciais, 
foi de 3 graus Celsius. Embora a geada não 
tenha sido tão intensa na região da capital, 
prejudicou ainda mais a situação dos 
pastos, que já estava crítica por conta da 
falta de chuvas. 

 Além disso, a umidade relativa do 
ar, abaixo da casa dos 30%, acelerou o 
processo de perda de água do capim. Neste 
cenário de seca e frio, dependendo da 
quantidade, nem a chuva, neste momento 
seria a solução. O engenheiro agrônomo 
e pesquisador da Embrapa, Ademir Hugo 
Zimmer, explica que: “Uma chuvinha 
poderia apodrecer a palha que ainda restou 
da pastagem, que apesar de ser pouco 
nutritiva, ainda ajuda a segurar as pontas”, 
afirma.

 A situação coincide com a 
desvalorização da arroba do boi gordo, cotada 
em R$ 114,50 na capital (24/07/2017 Fonte: 
Scot consultoria) acumulando queda de 
14,5% este ano.

Qual a saída?

Restam poucas opções para quem não se 
preparou para enfrentar a falta de pastagem, 
mas é preciso avaliar as condições para 
não ficar no prejuízo. “Empatar já é lucro”, 
afirma o pesquisador da área de nutrição 
animal da Embrapa Gado de Corte, Sérgio 
Raposo de Medeiros.

A suplementação, segundo o pesquisador, 
é uma boa saída para evitar que o rebanho 
perca peso, principalmente, animais em 
período de terminação. A situação fica 
favorável, já que o valor do milho, matéria-
prima da ração, despencou. O impacto 
sobre o preço da ração chega a 40%, sendo 

negociada a R$ 0,60 o quilo. 
Na dieta diária proposta pelo pesquisador, de 8 
kg de suplemento por animal, seriam investidos 
R$ 288 em 60 dias. Levando em consideração 
uma conversão média, com engorda de duas 
arrobas e meia neste período, o gasto seria de R$ 
115,20 por arroba.

Na cotação atual, o custo empataria com o 
ganho, porém deixaria o animal pronto para o 
abate numa possível melhora de preços. “É difícil 
prever o mercado. Precisamos acreditar que vai 
melhorar, já que chegamos a uma fase tão ruim. 
Quem estiver com o gado finalizado para abate, 
em meio a essa situação ruim, pode sair na 
frente”, completa o pesquisador.

Ainda sobre a suplementação a cocho, Medeiros 
alerta para que seja observada a paridade na 
alimentação de cada animal para que resulte em 
regularidade de ganho de peso.

Sérgio aponta, também, outras alternativas para 
o pecuarista que sofre com a falta de chuvas e os 
resultados das geadas. Uma delas é o “Boitel”. 
Para o produtor que está com animais em fase 
de terminação e quer evitar a perda de peso, 
esta pode ser uma opção viável. “Durante algum 
tempo, o preço cobrado por esse serviço não foi 
atraente. Em função disso, há vagas ociosas, 
o que abre uma chance de negociação. Talvez 
esta opção também leve ao `zero a zero`, mas a 
vantagem é que o produtor tira esse animal do 
pasto e ganha tempo para que ele se recupere”, 
explica o especialista em nutrição animal. 
Este tipo de serviço cobra por diárias de acordo 
com o sexo e peso de entrada dos animais no 
confinamento. Algumas empresas oferecem, 
em seus sites na internet, um aplicativo para 
simulação de preços e perspectiva de engorda 
dos animais.
O pesquisador alerta que estas são medidas 
paliativas e que o produtor, principalmente de 
áreas de risco de geadas, precisa se preparar 
para encarar este período. “A produção de 
silagem precisa ser planejada. Talvez o melhor 
aprendizado deste período seja que é fundamental 
ter um volumoso de reserva”, completa.

Foto: Helton Haruo Shingu F.



Pastagens em 
áreas com ILPF 
resistem às baixas 
temperaturas em 
MS

 O monitoramento feito pela Embrapa 
em áreas experimentais de várias regiões de 
Mato Grosso do Sul, ajuda a traçar estratégias 
para o melhor desempenho das pastagens. É de 
Naviraí, a cerca de 360 Km da capital, que vem 
os resultados mais expressivos até agora, neste 
inverno. A ferramenta aposta em sistemas de 
integração para o desenvolvimento rural.

 A chamada URT- Unidade de Referência 
Tecnológica é mantida dentro da área da 
Copasul, Cooperativa Sul-mato-grossense. 
O engenheiro agrônomo e pesquisador da 
Embrapa, Ademir Hugo Zimmer, explica que 
é avaliado o desempenho das pastagens em 
faixas de condições diferentes de manejo. São 
intercaladas pastagens entre ciclos longos 
e curtos, nas safras e safrinhas de soja (ILP). 
A mesma rotação também é feita com a 
integração de floresta (ILPF). 

 Pastagens entre linhas de plantio 
de eucalipto deixaram evidente a proteção 
das árvores contra o frio intenso. Nas áreas 
descampadas, por exemplo, o capim foi 
extremamente atingido, reduzindo a pastagem 
à palha seca. Onde a árvore estava presente, 
mesmo após as fortes geadas que atingiram 
a região, o pasto permaneceu verde. As fotos 
deixam clara a diferença.

 O bom desempenho na ILPF foi 
registrado tanto na pastagem plantada após a 
última safra de soja, quanto no pasto semeado 
na safra anterior. “Essa constatação não é de 
hoje, mas as imagens deixam evidentes os 
benefícios da integração para a preservação 
tanto no verão quanto no inverno. Agora, nós 
estamos, então, comparando o ganho animal 
neste sistema”, explica Zimmer. 

 Outros fatores também estão sendo 
avaliados. Experimentos com fila simples, 
dupla e tripla de eucalipto vão apontar qual 
o melhor desempenho. Além dos benefícios 
da pastagem: “nós vamos, daqui 10 ou 12 
anos, medir essa madeira e ver a viabilidade 
econômica de cada sistema”, afirma o 
pesquisador.

 Os resultados ainda são parciais e 
dados mais conclusivos serão alcançados com o 
andamento da pesquisa. Mas os indicativos 
já demonstram que o planejamento é uma 
importante ferramenta para que o produtor 
minimize os riscos e esteja preparado para 
encarar as adversidades do clima e do 
mercado. Buscar assessoria e diversificar a 
produção são estratégias importantes para 
melhorar o desempenho das propriedades.

ILPF

 Mato Grosso do Sul é destaque na 
integração com cerca de dois milhões de 
hectares cultivados com o sistema, de acordo 
com um levantamento divulgado pela Rede 
de Fomento de Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta – elaborado pelo Kleffmann Group, 
com acompanhamento técnico da Embrapa 
Meio Ambiente. O estudo revela que, no Brasil, 
11,5 milhões de hectares estão destinados a 
algum tipo de integração. 

 Entre as principais vantagens, 
apontadas por pesquisadores, estão: 
melhoria dos atributos físicos, químicos e 
biológicos do solo devido ao aumento da 
matéria orgânica, redução de perdas de 
produtividade na ocorrência de veranicos, 
quando associado a práticas de correção da 
fertilidade do solo e ao sistema de plantio 
direto, minimização da ocorrência doenças 
e plantas daninhas, aumento do bem-estar 
animal, em decorrência do maior conforto 
térmico e maior eficiência na utilização de 
insumos.

 “Toda técnica que nos leve à produção 
sustentável é bem-vinda. A pesquisa é uma 
grande parceira do produtor rural, auxiliando 
no desenvolvimento do setor. A integração 
está aí pra mostrar que é possível diminuir 
custos e produzir mais, com mais qualidade 
e com menos impacto ambiental” afirma 
o presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Ruy Fachini Filho.  

i n t e g r a ç ã o
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Já pensou em oferecer blocos de 
suplementação, resistentes a chuvas, 
vento e sol, para seu rebanho? Esta é 
a proposta da Tecnoblock que evoluiu 
o sal tradicional servido ao rebanho 
para blocos, formato capaz de diminuir 
o desperdício em aproximadamente 
30%.
“Trata-se de um suplemento para o 
pasto, muito completo, com a parte 
energética, mineral e tudo o mais o 
que o gado precisa. Um produto sólido, 
que chegamos a comparar a uma 
rapadura”, explica a doutora Roberta 
Vanzetto, da Tecnoblock.

Além dos desperdícios que somam no 
máximo 1% ao ano, entre as vantagens, 
ela cita os custos com mão de obra, que 
podem diminuir significativamente, 
uma vez que dispensa a distribuição 
diária nos cochos. “Enfrentamos 
a problemática da mão de obra 
qualificada, dentro da fazenda. Além de 
não necessitar de tanta mão de obra, já 
que pode ser distribuído apenas uma 
vez por semana nos cochos, trata-se 
de um produto extremamente fácil 
de usar e que permite um rendimento 
muito maior. Um produto muito bem-
vindo, principalmente neste momento 
de crise na pecuária”, explica Roberta 

Mais alternativa na época 
da seca: Suplemento 

mineral em blocos

ao apontar um estudo realizado pela 
Universidade de São Paulo, em que os blocos 
estimulam um ganho próximo de 14%, na 
propriedade rural.

Para Omir Couto Neto, zootecnista da 
empresa, o bloco acaba sendo três em 
um, uma vez que soma todos os macro 
e microminerais necessários, proteína e 
energia. “A composição ainda conta com o 
melaço, que atua como um ativador ruminal, 
aumentando a proliferação das bactérias que 
vão degradar a pastagem, principalmente 
as que são secas e fibrosas, fundamental 
no período de seca, em que o animal tende 
a perder peso e rendimento. Com o bloco 
podemos otimizar esse ganho, fazendo com 
que os animais ganhe peso, mesmo nos 
períodos mais críticos do ano”, destaca.

Há cerca de cinco anos no mercado com 
clientes que registram altas produtividades, 
alguns participantes da Associação de 
Novilhos Precoces, a empresa que tem sede 
em Campo Grande (MS), também atende 
atualmente propriedades de São Paulo e do 
Rio Grande do Sul, mas atua também no país 
vizinho, Paraguai.
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Entrevista com
Lucas Galvan

Lucas Galvan, diretor executivo do Sistema 
Famasul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, assumiu, em julho deste ano, 
a superintendência do Senar/MS – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, com o desafio 
de continuar os projetos que estão em andamento 
na instituição. O engenheiro agrônomo, de 
33 anos, atua há 11 na instituição, foi diretor 
executivo da Aprosoja/MS, é produtor rural no 
município de Bataguassu (MS) e vice-presidente 
da Associação de Engenheiros Agrônomos de 
Mato Grosso do Sul (AEAMS).

Na entrevista concedida ao Sindicato Rural de 
Campo Grande, Galvan fala um pouco de sua 
trajetória profissional e as metas de trabalho na 
nova função. 

1 - SRCG: Como se preparou para chegar 
à diretoria do Sistema Famasul e à 
superintendência do Senar/MS?

Lucas Galvan: O que mais me credenciou 
para chegar a essa função foi a oportunidade 
que tive de conviver com diversos líderes 
do setor agropecuário, tendo inclusive 
trabalhado com quatro diretorias que 
dirigiram a federação e o SENAR/MS. Foram 
quatro gestões diferentes, das quais sempre 
procurei aprender o que tinham de melhor e 
aplicar na minha carreira profissional. 

Ao longo desses 11 anos, a instituição me 
proporcionou uma série de capacitações, 
conclui uma pós-graduação pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
outra, pela Academia de Empreendedores 
Rurais da Famasul, o programa Líder MS. 
Além disso, participei de dezenas de cursos, 
a maior parte, focados em gestão de projetos 
e gestão de pessoas, relações interpessoais 
e comunicação corporativa. 

Meu trabalho proporcionou ainda, a 
participação e organização de vários 
congressos, seminários e eventos técnicos 
regionais, nacionais e internacionais. No 
entanto, se tivesse que escolher um dos 
principais pontos do meu desenvolvimento 
profissional, diria que foi a oportunidade 
de conviver com líderes comprometidos 
com o setor, trabalhando e contribuindo de 
forma voluntária, para o desenvolvimento da 
agropecuária sul-mato-grossense.

Sem dúvida, toda carreira é feita de evolução 
constante e saltos ao longo do tempo. 
Agradeço, em especial a oportunidade que o 
presidente Maurício Saito me proporcionou 
nesse últimos dois anos, exercendo a função 
de diretor-executivo do Sistema Famasul, 
posto no qual certamente consegui os 
maiores avanços, em especial na gestão de 
pessoas e administrativo-financeira.

2 – SRCG: Neste período, quais momentos ou 
situações que considera mais memoráveis 
profissionalmente?

Lucas Galvan: Foram muitas situações, mas 
certamente, o que mais me deixou gratificado 
foi desenvolver projetos que proporcionaram 
a transformação de uma determinada 
região, de grupos de produtores ou cadeias 

produtivas específicas. Este sentimento vale para 
iniciativas que contemplaram desde propostas de 
alterações em legislação até programas como Siga/
MS que atualmente é referência internacional em 
monitoramento de atividades agrícolas regionais 
e foi idealizado durante minha gestão, na unidade 
técnica do Sistema Famasul.

3 – SRCG: Quais os desafios de sua gestão à frente 
da superintendência do Senar/MS?

Lucas Galvan: Levar conhecimento e desenvolver 
competências aos homens e mulheres do 
campo. Certamente este é o principal desafio 
e meta que terei como superintendente, visto 
que por intermédio das informações geradas e 
capacitações oferecidas, verificamos a melhoria 
na qualidade de vida no meio rural. Então o carro-
chefe da minha administração será contribuir, por 
intermédio dos cursos e programas do Senar/MS, 
com o conhecimento técnico, inovação e gestão 
das propriedades rurais.

4 – SRCG: Como planeja os primeiros passos na 

e n t r e v i s t a
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superintendência? Há alguma estratégia 
desenhada?

Lucas Galvan: Meu objetivo é manter a 
qualidade e excelência de prestação de 
serviços do Senar, conquistada ao longo de 
25 anos de funcionamento e, aos poucos, 
contribuir com minha experiência profissional 
e estilo de trabalho, fortalecendo as parcerias 
institucionais. Entretanto, no primeiro 

momento a prioridade será manter o 
atendimento aos nossos clientes, produtores 
e trabalhadores rurais. 

6 - SRCG: E quanto ao programa de Assistência 
Técnica e Gerencial do Senar/MS. Qual sua 
avaliação sobre o melhor aproveitamento 
das oportunidades oferecidas na orientação 
técnica?

Lucas Galvan: O conhecimento só transforma 
a realidade local de uma propriedade ou 
família quando é aplicado na íntegra e a 
metodologia de ATeG – Assistência Técnica 
e Gerencial do Senar/MS permite a aplicação 
do conhecimentos baseado nos estudos e 
pesquisas cientificas feitos por instituições 
parceiras como a Embrapa e Fundações de 
pesquisa do Estado. 

Em menos de três anos , o programa 
está presente em 64% dos municípios 
de Mato grosso do Sul e atende 2,1 mil 
propriedades nas vertentes de pecuária 
leiteira, de corte, horticultura, piscicultura e 
florestas plantadas. Os resultados obtidos 
entre o público assistido confirmam que 
o conhecimento transforma a produção, 
melhora a produtividade, eficiência e os 
resultados financeiros dos produtores rurais 
atendidos.

7 – SRCG: O que os produtores rurais 
podem esperar do Lucas Galvan, enquanto 
superintendente do Senar/MS?

Lucas Galvan: Comprometimento, esta é 
uma palavra que acredito ser fundamental 

em qualquer atividade profissional e, por isso, 
farei o melhor para atender as demandas da 
instituição e fazer o Senar/MS cada vez mais 
importante na vida do do homem do campo.

8 – SRCG: Um dos principais programas de 
responsabilidade social do Senar/MS é o 
Agrinho. A partir de agora como você dará 
sequência as atividades previstas nesta 
iniciativa?

Lucas Galvan: Recebemos uma determinação 
do nosso presidente, Mauricio Saito, para 
intensificar os projetos de responsabilidade 
social e o Agrinho é o principal deles, visto que 
atende hoje, mais de 180 mil estudantes da 
rede pública municipal e estadual de ensino, 
em 57 municípios. Este público desenvolve 
em sala de aula temas de altíssima relevância 
como ética, cidadania, alimentação saudável 
e produção de alimentos e nosso objetivo é 
ampliar a atuação e melhorar cada vez mais a 
qualidade do programa.

Outro desafio de nossa gestão é ser referência 
na oferta de soluções para o produtor rural, 
pois, a nova agropecuária exige tecnologia e 
qualificação. Desta maneira, cabe ao Senar/
MS ser vanguarda na disponibilização de 
cursos ao público rural, oportunizando 
aprendizados, em acordo com o atual 
momento de informatização, sensoriamento 
remoto, agricultura e pecuária de precisão. 

Uma medida que contribuirá expressivamente 
para atingirmos esse objetivo são os 50 novos 
cursos incluídos na grade do Senar/MS este 
ano, que atenderão cadeias produtivas em 
ascensão, como florestas plantadas, até 
o desenvolvimento da agricultura urbana. 
Entendemos que o “agro” está presente em 
nossas vidas o tempo todo e por isso, nossas 
capacitações demonstram que existem 
oportunidades de geração de renda, melhoria 
na qualidade vida e proporcionando uma 
alimentação saudável. 
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 Em reunião do Conselho Diretor realizada na última 
terça-feira (25), o Grupo de Trabalho da Pecuária 
Sustentável anunciou a nova composição da sua 
Comissão Executiva. Ruy Fachini Filho, Conselheiro 
Fiscal da Federação da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso do Sul (Famasul), assume a presidência 
do Grupo.
 
Thais Zylbersztajn Fontes, do Rabobank, e Sheila 
Guebara, da Elanco, respectivamente, assumem o 
cargo de Vice-Presidente e Tesoureiro do GTPS. O 
novo presidente afirma que está preparado para dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Francisco 
Beduschi e que mais do que nunca precisa do apoio dos 
associados. “Vivemos em um momento de incertezas 
no Brasil que também impactam o agronegócio e, se 
trabalharmos com união e empenho, tenho a certeza 
de que vamos avançar na promoção de um setor cada 
vez mais sustentável”, ressalta Fachini.
Nova Gestão
 
Ruy Fachini é graduado em Engenharia Civil pelo 
Instituto de Ensino de Engenharia Paulista, pós-
graduado em Administração Agroindustrial pelo 
Instituto Nacional de Pós-Graduação, MBA em 
Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e pós-graduado em Liderança Empreendedora 
no Agronegócio na Academia de Empreendedorismo 
Rural do Mato Grosso do Sul. É produtor rural, 
Presidente do Sindicato Rural de Campo Grande e 
Conselheiro Fiscal da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL).
 
Thais Zylbersztajn Fontes é graduada em Veterinária 
com pós-graduação em Qualidade e Processos e 
MBA em Agronegócios na ESALQ-USP. Thais é Team 
Leader do departamento de Sustentabilidade do 
Rabobank Brasil. Desde 2012 no banco, é responsável 
pela gestão das políticas e processos de diligência e 
adequação socioambiental da carteira de clientes. É 
também responsável pela promoção do agronegócio 
sustentável em todos os elos da cadeia de produtos 
com os quais o banco trabalha e representa o 
Rabobank nas mesas redondas relacionadas. 
Trabalhou por 8 anos em indústria de alimentos e 
produtos veterinários, onde desenvolveu expertise 
em sistemas de qualidade como a Global Gap, ISO e 
5S e processos.
 
Sheila Guebara é Engenheira Ambiental com MBA 
em Agronegócio. Está atuando desde 2015 como 
Gerente de Relações Institucionais na Elanco Saúde 
Animal- Brasil. Trabalha há mais de 15 anos em 
gestão e consultoria nas áreas de Qualidade, Meio 
Ambiente, Mudança Climática e Sustentabilidade em 
diferentes setores, auxiliando na conexão de múltiplos 
stakeholders. Integrou a delegação brasileira nas 
negociações da ONU sobre Mudanças Climáticas 

(COP15, COP16, COP17, COP19). Membro do 
comitê de elaboração de cenários 2030/2050 do 
Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. Sheila 
fez parte do Comitê Nacional de Organização 
da Rio +20 - Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável. Também foi 
responsável pela gestão do Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável (GTPS), entre 2012 – 2015. 
Atua também como Membro do Conselho de 
Administração da ASSOCON.
 
Sobre o GTPS
 
Informações:
Site: www.pecuariasustentavel.org.br
Facebook: www.facebook.com/gtpsbrasil
Twitter: @gtps_brasil

Ruy Fachini assume 
presidência do GTPS
Instituição anuncia nova 
composição da Comissão Executiva

G T P S
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Plano Safra 
2017/18 do Banco 
do Brasil para MS 
será de R$ 6,4 
bilhões 

 Avaliado positivamente pelo setor 
produtivo, o plano safra 2017, referente 
aos recursos disponibilizados pelo 
Banco do Brasil, será de R$ 6,4 bilhões 
para Mato Grosso do Sul, o montante é 
28% maior que o valor registado no ano 
anterior, de cerca de R$ 5 bilhões. O 
anúncio foi feito nesta terça-feira (11), na 
sede da superintendência da instituição 
financeira, em Campo Grande.

 Do total anunciado, R$ 5,1 bilhões 
se referem a Custeio e Comercialização, 
enquanto que R$ 1,3 bilhão é direcionado 
a Investimentos. 

 O presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, 
participou do evento e afirmou: “O recurso 
anunciado representa uma oportunidade 
aos produtores rurais do nosso Estado 
que, diante da atual conjuntura, precisam 
deste suporte financeiro”. 

 Durante o evento, que contou com 
a presença de mais de 100 pessoas, 
o presidente do Sistema Famasul, 
Mauricio Saito, iniciou sua fala com um 
questionamento, que é prontamente 
respondido pelo desenvolvimento do 
agro no Estado. 

 “O que produzíamos em Mato 
Grosso do Sul há 40 anos? Os números 
demonstram claramente nosso 
desempenho: temos 130% de aumento 
de produtividade na pecuária de corte. Na 
agricultura, somando a produção de soja 
e a perspectiva para o milho safrinha, são 
18 milhões de toneladas. Além de tudo 
isso, nossa atividade é a que apresenta a 
menor inadimplência”. 

 Saito destacou ainda: “o Banco do 

Brasil tem importante papel, fomentar as 
cadeias produtivas para que os produtores 
invistam em armazenagem dentro da 
propriedade, desburocratizar a liberação 
de recursos e garantir a celeridade 
na análise dos processos. A tarefa de 
produzir mais e com sustentabilidade o 
setor continuará cumprindo”.

 Outro ponto apresentado no 
anúncio foi da redução de 1 ponto 
percentual nas taxas das principais 
linhas de crédito, com destaque para as 
linhas PCA e Inovagro, cuja diminuição é 
de 2 pontos percentuais.

 De acordo com o superintendente 
estadual do Banco Brasil, Gláucio 
Zanettin, R$ 220 milhões serão 
destinados à agricultura familiar, R$ 780 
milhões aos médios produtores e R$ 5,4 
milhões à agricultura empresarial.

 Zanettin salientou a importância do 
setor produtivo para o desenvolvimento 
local, assim como falou também da 
parceria com a instituição financeira. 
“Vocês [produtores] fazem parte do Brasil 
que funciona. São os protagonistas do 
País e nos orgulham aqui dentro e lá 
fora”.

 O secretário da Semagro, Jaime 
Verruck, citou programas do Governo 
de MS, como o Precoce MS e o Terra 
Boa, falando ainda da expectativa para 
o Plano Safra 2017/18: “Nossa meta 
é aplicar 100% dos recursos do Plano 
Safra para que possamos repetir os 
resultados de produção e investimento 
em tecnologia que Mato Grosso do Sul 
já tem expressado nos últimos anos”, 
disse Verruck que também destacou a 
importância da assistência técnica.

Fonte: Assessoria de Imprensa do SRCG, 
com informações do Sistema Famasul



f u n s a t  /  a r t i g o

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 10

Ampliar o acesso à capacitação 
de mão de obra. Este foi o 
objetivo do encontro realizado 
no Sindicato Rural de Campo 
Grande, com o presidente da 
instituição, Ruy Fachini Filho, 
o diretor-presidente da Funsat 
– Fundação Sicial do Trabalho, 
Cleiton Franco, a diretora-
secretária do Sistema Famasul 
– Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul, Terezinha Cândido  e 
o Secretário Luiz Fernando 
Buainain da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo, de Ciência 
e Tecnologia e Agronegócio 

(Sedesc). 
A intenção é criar uma parceria 
que garanta empregabilidade e 
capacitação. Programas como 
o “Agrinho”, do Senar/MS – 
Serviço de Aprendizagem Rural,  
foram colocados em pauta 
para que pudessem direcionar 
as ações. 
“A finalidade é gerar empregos, 
assim como realizar cursos 
de qualificação profissional 
aos trabalhadores que serão 
inseridos no mercado de 
trabalho”, afirmou o diretor-
presidente da Funsat, Cleiton 
Franco.
“Esta parceria vem ao encontro 

do que nós, do sindicato, 
acreditamos. No momento 
em que milhões de pessoas 
estão desempregadas no 
país, é importante investir 
em capacitação para dar 
oportunidades de trabalho. O 
agro é um setor que precisa de 
mão de obra qualificada. Vamos 
apostar em parcerias para 
suprir essa necessidade”, disse 
o presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Rochedo e 
Corguinho, Ruy Fachini Filho.
As discussões continuam e um 
termo de cooperação deve ser 
firmado em breve.

SRCG e FUNSAT discutem 
parceria para garantir 
emprego e capacitação 
na Capital

Em 2012 o Supremo Tribunal Federal julgou o 
processo identificado como PET nº 3388/RR, que 
ficou conhecido como o caso Raposa Serra do Sol.
 
O julgar tal processo o Supremo definiu a 
interpretação da Constituição Federal que deveria 
guiar as próximas decisões daquele Tribunal, 
identificando 20 (vinte) pontos a serem observados.
 
A primeira questão indicada é o chamado “Marco 
Temporal”. 
 
A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro 
de 1988, determinou a que a União promovesse a 
regularização fundiária das áreas com ocupação 
tradicional indígena, ou seja, somente das áreas 
onde a ocupação indígena é anterior à promulgação 
da Constituição.
 
Assim, os processos que foram iniciados pela 
FUNAI, destinados a atender áreas ocupadas por 
indígenas após 5 de outubro de 1988, devem ser 
encerrados.
 
Dezenove outros pontos foram tratados pelo 
Supremo e relacionados ao final da decisão e 
passaram a ser tratados como as “Condicionantes 

do Raposa Serra do Sol”.
 
Em 20 de julho deste ano foi publicado no Diário 
Oficial da União um parecer da Advocacia-Geral 
da União – AGU, devidamente aprovado pelo 
Presidente da República, determinando que toda 
a administração pública federal observe, respeite 
e dê efetivo cumprimento à decisão do STF no 
julgamento do caso Raposa Serra do Sol, aplicando 
esse entendimento a todos os processos de 
demarcação em andamento.
 
Desta forma, os órgãos e entidades federais ficaram 
impedidos de promover qualquer ato ou praticar 
qualquer manifestação que contrarie as orientações 
do Supremo Tribunal Federal.
 
O ocorrido não traz qualquer inovação aos debates 
fundiários relacionados à ocupação indígena mas, 
estabelece claramente as regras sobre a atuação 
do próprio Governo Federal, proporcionando um 
incremento à segurança jurídica no campo.

Assessor jurídico da Famasul explica regras 
de processo de demarcação

Por: Carlo Daniel 
Coldibelli
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Empresa propõe 
ser os olhos do 
pecuarista dentro 
do frigorífico

Com avaliação do histórico dos animais, 
rendimentos e acompanhamento do abate 
no frigorífico, a proposta de uma empresa 
especializada é ser os olhos do produtor rural 
dentro da indústria, com pessoas capacitadas 
para o acompanhamento, em pontos 
estratégicos.

“O que garantimos é o padrão dentro de cada 
processo. Cada vez que a carcaça passa na 
frente de uma pessoa que participa do processo 
interno da indústria, é preciso que se cumpra o 
procedimento acordado. A vantagem disso é 
de que, caso exista, qualquer desvio de padrão, 
conseguimos corrigir imediatamente”, relata 
zootecnista e sócio proprietário da Padroniza, 
empresa do segmento, Rafael Henrique da 
Silva.

Segundo o empresário, cada frigorífico tem seu 
padrão, mas existe uma base, que se iguala em 
alguns pontos. Sua estratégia é proporcionar 
uma uniformidade e o monitoramento até a 
chegada da carcaça na balança. A partir deste 
ponto, o animal passa a ser do frigorífico e 
seguirá para a desossa. “Um exemplo é a 
retirada do colchão mole. Existe um padrão 
para o JBS, outro para o Marfrig e outro para 
o Minerva. Onde estivermos, nosso papel será 
garantir que os requisitos sejam cumpridos 
adequadamente”, afirma.

A empresa acompanha a necessidade de cada 
produtor rural e sua atividade depende da 
abertura que o cliente vai dar e da necessidade 
de informações. Após o abate, é feita uma 
análise estatística, incluindo acabamento de 
carcaça, peso do animal na fazenda, tempo de 
jejum, dados do rúmen, entre outros. 

Avaliando estas estatísticas, a Padroniza gera 
uma linha de tendência, fazendo correlações 
entre parâmetros que vão nortear as estratégias. 
Isso possibilita gerar um histórico, com 
identificação dos animais que mais estimulam 
a rentabilidade da propriedade rural. Cruzando 
os dados referentes à alimentação, genética 
e manejo, a empresa entrega um feedback ao 
produtor sobre seu sistema de criação, com 
avaliação se tem compensado ou não.

Já dentro do frigorífico a demanda da empresa 
continua. No processo de retirada do couro do 
animal, por exemplo, um pequeno deslize pode 
causar deformidade em um corte específico, 
saindo parte da carne junto ao subproduto. 
As consequências afetam o produtor rural e a 
indústria, uma vez que os contratos que exigem 
uniformidade.

Para evitar isso, o empresário explica que 
existem Padrões Técnicos de Processos (PTP), 
uma iniciativa da indústria para padronizar o 
sistema de abate, que possibilita verificar erros 
e acertos. O objetivo é garantir que tudo ocorra 
conforme um protocolo. Isso inclui processos 
que incluem desde a forma como se pega a 

faca, até como se esteriliza, até mesmo o modo ideal 
de se segurar no couro do animal, no momento da 
retirada.

Sobre os rendimentos da carcaça e sua padronização 
há uma série de fatores que influenciam, entre 
eles, o tempo de jejum e a dieta, que precisam 
ser equivalentes entre os lotes que estão no 
confinamento ou a pasto.
Genética é outro fator bastante considerável. “Temos 
fêmeas com rendimentos superiores aos machos, o 
que não é usual. Isso se deve à qualidade genética”, 
explica Silva.

Charolês x Angus

Em uma das experiências da Padroniza foram 
acompanhados dois lotes, sendo um da raça 
Charolês e outro da  Angus. 

O rendimento do Charolês foi 1,5% superior, mesmo 
com todos animais incluídos no mesmo sistema de 
produção. Isso representa quatro quilos a mais por 
boi. Em um rebanho de mil animais, equivale a 4 mil 
quilos a mais. Vale observar que o lote Angus era 6 
meses mais velho que Charolês.

4 mil/ 15 = 266@ x R$ 120 = R$ 32 mil

A Padroniza entrou no mercado há um ano, com 
apenas um cliente, acompanhando o abate de um 
rebanho composto por pouco mais de 100 animais. 
Em seis meses, já acompanhava o abate de 6 mil 
animais por mês. Atualmente, com 15 clientes, no 
pico do confinamento, chega a acompanhar o abate 
de 8 mil cabeças.
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 “Não podemos falar em pecuária sem 
destacar a  sustentabilidade rural”. Esta foi a 
frase proferida pelo presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, 
durante o Circuito InterCorte 2017, realizado nos 
dias 20 e 21 de julho, no Centro de convenções 
Albano Franco, em Campo Grande. 

 O evento que é um dos mais 
consistentes da cadeia produtiva, reuniu 
tecnologias, inovações, informações técnicas e 
de empreendedorismo. “É uma ação que une o 
campo e a cidade ao mostrar, para o consumidor 
final, como é produzida a carne que chega até 
a mesa dele, que é um trabalho feito em várias 
etapas e que no campo a ‘lida’ é comprometida 
com o meio ambiente”, destacou Fachini.  

 A evento contou com a participação 
do presidente do Sistema Famasul, Maurício 
Saito, a organizadora do evento, Carla Tuccilio, 
o secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruk, 
representantes de entidades parceiras e 
pecuaristas.

  Ruy Fachini participou de um painel de 
debates sobre pecuária: “Nós passamos por 
muitos desafios, mas este é um ponto que deve 
ser encarado com prioridade para produzirmos 
cada vez mais e com mais qualidade”, afirmou. 

 O tema da edição deste ano foi “Entender 
para Atender”. Tecnologia e sustentabilidade 
estão no foco das discussões. O secretário 
de Governo e Gestão Estratégica do Estado, 
Eduardo Riedel falou sobre pecuária sustentável 
na primeira palestra desta edição, onde ressaltou 
o aumento da produção agrícola no estado nos 
últimos anos.

 No caso específico da pecuária destacou 
a elevação de produtividade mesmo com 
redução de área. Entre os motivos do patamar 
citado está, segundo o secretário, a evolução 
nos sistemas de produção. 

 “Para ter sustentabilidade e lucratividade 
é necessário ter inovação e diversificação. 
Precisamos estar inquietos em relação a 
modelos de produção. Estamos passando por 
um momento delicado, mas não podemos 
nos pautar por uma questão pontual. O agro 
brasileiro é necessário no mundo e nós vamos 
crescer, não importa o que aconteça”, afirmou o 
secretário.

 Segundo o presidente do Sistema 
Famasul, Maurício Saito: “para que tenhamos 
eficiência dentro de nossas propriedades é 
preciso ter acesso ao conhecimento. São 
as novas tecnologias que possibilitam uma 

InterCorte 2017: Com o tema sustentabilidade, presidente 
do Sindicato Rural de Campo Grande participa de painel



melhoria de eficiência para os produtores 
rurais”, afirmou Saito.

 Um dos palestrantes, Ivens Teixeira 
Domingos, especialista em pecuária sustentável da 
WWF-Brasil falou sobre ferramentas que ajudam a 
promover a sustentabilidade na produção pecuária do 
país. 
 Uma delas é o “Guia de indicadores do GTPS”- 
Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. Uma versão 
beta deve ser lançada no Estado em dois meses. “Sempre 
que você começa a medir e a monitorar você tem como 
comprovar a evolução e a melhoria contínua.” 

 Outra ferramenta, o “Manual de boas práticas” do GTPS 
ajuda a levar informações para que o produtor possa avaliar e alcançar 
melhores resultados no perfil socioambiental de sua propriedade. 
Para o especialista, ainda é preciso avançar bastante em muitos pontos 
relacionados a sustentabilidade. “Fazer parcerias estratégicas para resolver 
problemáticas e traçar objetivos precisam ser prioridade”, completa Ivens. 

 O Intercorte já percorreu este ano as cidades de Cuiabá (MT), em março e Ji-
Paraná (RO) e Campo Grande neste mês. Em outubro chega a cidade de Araguaiana (TO) e, em 
novembro, São Paulo (SP) sedia o evento. O evento é promovido em parceria entre Terraviva Eventos, 
pela Federação da Agricultura de Mato grosso do Sul – FAMASUL, Sebrae-MS, Fecomércio/Senac e 
Senai.
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 A parceria entre Acrissul – Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do Sul e ABCZ- 
Associação Brasileira de Criadores de Zebu realizou 
a primeira feira Pró-Genética na capital, nos dias 24 
e 25 de julho. Foram ofertados 28 animais de quatro 
proprietários.

 “Todos os animais têm preço fixo. Os 
valores são muito parecidos com os praticados na 
fazenda.  A negociação é direta com o proprietário, 
não tem comissão pra nenhum dos lados. É uma 
democratização da genética pra quem não tem 
acesso”, explica o gerente do Escritório Técnico 
Regional de Campo Grande, Adriano Garcia. 

 Todos os animais que participam da feira 
precisam ter RGD e exames andrológico e sanitário.
 “A ideia inicial é atender os pequenos produtores. 
Com acesso às linhas de crédito, com juros baixos 
e prazos longos para pagamento, a feira é uma 
ótima oportunidade para adquirir um animal de alta 
qualidade e que vai fazer toda a diferença dentro da 
propriedade”, completa Adriano Garcia. 

 Paulo Augusto Machado está há 5 anos na 
comercialização de touros PO. “Apesar da crise que 
enfrentamos, eu vejo possibilidade de bons negócios. 
A feira é uma delas. É o encontro, presencial, entre 
o criador do gado e o vendedor do touro. Com essa 
coisa de leilão, correria da vida, a gente acaba se 
afastando e aqui temos essa oportunidade de nos 
encontrarmos. Possibilita também uma negociação 
olho no olho, uma pechincha, tudo isso é bom”.

Pró-Genética

O Programa Pró-Genética foi criado pela ABCZ, com 
apoio dos governos federal, estaduais e municipais, 
além de instituições de pesquisa e extensão rural. 
A proposta é promover a melhora genética do 
rebanho nacional, consequentemente, melhorando a 
qualidade dos produtos. 

Entre os objetivos estão: aumentar a produção de 
carne e leite nas pequenas e médias propriedades, 
com a presença de touros de genética comprovada, 
melhorar a rentabilidade, ampliar o acesso a 
genética e, consequentemente, desenvolver a cadeia 
produtiva, de uma forma mais sustentável. 

1ª feira Pró-Genética abre 
novas possibilidades de 
negociação em Campo 
Grande

Apesar da feira com estrutura física, o 
programa prevê negociações virtuais. O 
Pró-Genética online é uma ferramenta 
que permite que seus criadores 
disponibilizem seus touros para consulta 
pública. É um sistema que possibilita 
agilidade dispensando montagem de 
feiras e custos com transportes.

Próximas Edições

“A feira já aconteceu em outras cidades 
do Estado, mas foi a primeira na capital. 
Nas próximas edições, teremos a parceria 
de outras entidades ligadas à pecuária e 
a presença de instituições financiadoras. 
Isso vai facilitar a negociação e o acesso 
ao crédito, além de tirar as principais 
dúvidas de quem pretende investir 
em genética através das linhas de 
financiamento facilitadas”, afirmou o 
gerente do Escritório Técnico Regional de 
Campo Grande, Adriano Garcia. 

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 14



a r t i g o

Reforma 
Trabalhista

Eduardo Coelho Leal Jardim
Advogado – OAB/MS 4920

Consultor jurídico - 21.02.2017

 Em novembro/2017 entra em vigor a REFORMA TRABALHISTA, que 
teve início na câmara dos deputados federais, passou pelo senado e foi 
sancionada pelo presidente Michel Temer.
Foram 900 (novecentos ) itens alterados e/ou acrescentados.

Os direitos principais dos trabalhadores foram mantidos, como 13º salário, 
férias + 1/3 constitucional, aviso prévio e FGTS, sendo que, em relação ao 
salário, este pode ser reduzido, como já podia, desde que aprovado através 
de convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988).
A nova lei permite maior flexibilidade na distribuição dos direitos do trabalhador, 
que passam a poder ser discutidos diretamente entre patrão e empregado, 
mediante acordos coletivos, inclusive estes instrumentos passarão a produzir 
validade superior ao que se encontra previsto em lei. Destacam-se, dentre 
outros, a possibilidade de redução dos intervalos para refeições de uma hora 
para meia hora; as férias poderão ser parceladas em até 3 vezes; a Contribuição 
Sindical será cobrada apenas dos trabalhadores que autorizem o desconto 
em seus salários.

  Suas novas regras visam, também, trazer maior rigor na aplicação 
das ações trabalhistas, com punições aqueles que cobram benefícios fora da 
lei ou contrários aos fatos, já que até então os trabalhadores (reclamantes) 
são beneficiados pela justiça gratuita, não pagando custas e honorários 
advocatícios de sucumbência (ao advogado da outra parte), não pagando 
também honorários periciais.

Pelas modificações introduzidas à CLT, a gratuidade da justiça será concedida 
apenas aos trabalhadores que percebem salário no máximo 40% do teto do 
INSS, que equivale hoje a R$ 2.212,00, em relação às custas do processo 
(2% sobre o valor condenatório), ficando obrigados, no entanto, a pagarem 
os honorários do perito judicial para apuração de adicional de insalubridade, 
adicional de periculosidade e de acidente de trabalho/doença, bem como dos 
honorários advocatícios da parte contrária.

O Ministério Público do Trabalho de São Paulo entende que essas mudanças 
são inconstitucionais e vai envidar seus esforços para derrubá-las no Supremo 
Tribunal Federal.

“A reforma veio com o argumento de reduzir insegurança jurídica e reduzir 
o número de ações trabalhistas, mas é recheada de normas de aplicação 
que suscitam dúvidas quanto à constitucionalidade” disse o procurador do 
trabalho Rafael Marques, conforme informa a Folha Digital (Internet).
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Prontos para o mercado:
Sindicato Rural encerra 
atividades da primeira 
turma de Técnicos em 
Agronegócio

Falta pouco para a turma de cerca de 30 alunos 
do curso Técnico em Agronegócio de Campo 
Grande receberem seus diplomas e entrarem 
para o mercado de trabalho com um grupo de 
profissionais capacitados para atuar no setor 
agropecuário. O Sindicato Rural de Campo Grande 
finalizou as atividades da sua primeira turma do 
mais longo curso oferecido pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar/MS). Foram 1.230 
horas de aulas, habilitando profissionais para atuar 
em diferentes segmentos e cadeias produtivas da 
agropecuária nacional.

Entre as atividades online que corresponde a 80% 
do curso e presencial, 20%, para obtenção do título 
os alunos precisam apresentar ao final o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC). Neste quesito os 
alunos Tomaz Minoru Yamaguti, de 42 anos, e 
Rafael Fortes Dornelles, 34, ambos contadores, 
destacaram-se, com um trabalho próximo da 
perfeição e notas acima de 9.

Planejamento Financeiro para Produtores de 
Grãos do Centro Oeste Brasileiro, esta foi a 
proposta que uniu os dois ex-alunos, agora 
Técnicos em Agronegócio. “Pensamos em um 
tema que sintetizasse as principais dúvidas de um 
produtor rural, uma decisão quanto a necessidade 
de captação, investimento em bens de capital e 
planejamento tributário, imposto de renda. O que 
facilitou nosso trabalho é que tanto eu, como Rafael 
trabalhamos com isso no dia a dia. O Rafael tem 
mais de 10 anos de experiência com produtores 
rurais e contabilidade, e eu tenho mais de 15 anos 
com planejamento financeiro”, explica Yamaguti 
que também é bacharel em administração.

O que levou os técnicos, da região de Chapadão 
do Sul, a estudarem o planejamento financeiro, 
segundo eles, foi a carência de análises e 
demonstrativos confiáveis para que o produtor 
tome decisões com maior assertividade. E para 
conseguirem informações foi necessária uma 
ambientação quanto a forma de atuação do 
produtor rural, tiveram de se envolver em diversas 
discussões quanto aos procedimentos, controles 
internos, implantação e treinamento do sistema 
de gestão voltada ao produtor rural, elaboração 
de organograma, normatização de procedimentos 

de compras, levantamentos de informações 
gerenciais e demonstrativos financeiros, e 
discussão sobre sucessão familiar.

Dornelles, agora Técnico em Agronegócio, pretende 
atuar como consultor de gestão financeira para 
produtores rurais e também na tutoria presencial de 
cursos ligados ao agronegócio. “O curso superou 
minhas expectativas, no começo achei que as 
matérias iniciais teriam pouco aproveitamento, 
mas no decorrer do curso consegui ver a 
necessidade da construção de uma boa base em 
assuntos gerais para que no momento dos temas 
específicos o aluno esteja preparado”, afirma.

“Apesar de ser um curso de nível técnico, sua 
didática consegue um diferencial por apresentar 
situações atuais ligadas ao campo com as aulas 
práticas e tutores presenciais que vivenciam 
esse meio trazendo seu conhecimento adquirido 
com experiências da prestação de serviços para 
produtores. Recomendei a todos os colegas de 
trabalho o curso”, finaliza Dornelles, que junto ao 
parceiro de TCC teve apenas os investimentos de 
alimentação, hospedagem e do tempo, uma vez 
que optaram pelo Polo de Campo Grande, mesmo 
morando a 330KM de distância, em Chapadão do 
Sul.



FORMAÇÃO PROFISSIONAL
RURAL E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agricultura carga
horária vagas

Pecuária carga
horária vagas

Alimentação carga
horária vagas

Higiene e Saúde carga
horária vagas

Segurança carga
horária vagas

Artesanato carga
horária vagas

Educação carga
horária vagas

Informática carga
horária vagas

Jovem Aprendiz carga
horária vagas

Educação Profissional Técnica
de Nível Médio

carga
horária

Administração da Empresa Rural carga
horária vagas

vagas

Assistência Técnica e
Gerencial do Senar MS

carga
horária

vagas

Construção de Orquidário - Agricultura Urbana 16 10

Cultivo de Café 24 12

Controle de Formigas Cortadeiras 16 12

Cultivo de Eucalipto 16 15

Cultivo de Mandioca 16 15

Cultivo de Orquídeas 16 15

Cultivo Orgânico de Hortaliças 24 15

Cultivo Protegido de Hortaliças 24 12

Floricultura, Jardinagem e Paisagismo - Agricultura 
Urbana

32 12

Hidroponia - Agricultura Urbana 24 15

Implantação e Manejo de Seringais 24 15

Inventário, Poda e Desbaste em Cultivo Florestal 24 15

Plantas em Vasos - Agricultura Urbana 24 12

Plantio e Manejo Básico de Pomar 24 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Goiaba 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Abacaxi 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Banana 24 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Caju 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Citros 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Coco 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Figo 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Mamoeiro 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de  Maracujá 32 15

Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Uva 32 15

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 16 15

Produção de Adubos Orgânicos 24 15

Produção de Mudas de Café 16 12

Produção de Mudas de Seringueira 24 15

Recomposição de Vegetação Ciliar 16 15

Sangria de Seringueiras 24 10

Módulo 2 - Piloto Automático 16 08

Módulo 5 -  Pulverizador Autopropelido 24 08

Módulo 6 - Monitoramento de Colheita 16 08

Artesanato de Bordado Livre 32 15

Artesanato de Bordado Ponto Cruz 32 15

Artesanato de Bordado Vagonite 32 15

Beneficiamento da Lã Ovina 32 12

Artes em Tecido: Bonecas e Bichos de Pano 16 15

Bordado em Ponto Crivo 32 12

Confecção Artesanal de Peças de Lã Ovina 32 12

Corte e Costura - Confecção de Peças 40 12

Corte e Costura - Modelagem 40 12

Crochê com Barbante 32 12

Feltragem com Lã Ovina 32 12

Artes em Tecido: Linhas de Fuxico 08 15

Artes em Tecido: Técnica de Envelhecimento (pano assado) 08 15

Tecelagem Manual no Tear de Pente Liço 32 10

Associativismo 16 15

Cooperativismo 16 15

Educação Ambiental no Campo 16 15

Relações Interpessoais 16 15

Noções de Primeiros Socorros 08 10

Organização e Gestão Sindical 24 15

Artesanato em Palha de Milho 32 12

Técnico em Agronegócio 1230 120

Informática Básica 32 10

Informática Avançada 32 10

Aprendizagem em Manutenção de Tratores 960 15

Aprendizagem em Administração Rural 880 15

Adestramento de Equinos (Rédeas) 40 12

Apicultura Avançada 24 10

Apicultura Básica 24 10

Aplicação de Medicamentos em Bovinos 24 12

Casqueamento em Bovinos (Corte/Leite) 24 12

Como Produzir Leite com Qualidade 16 15

Confecção de Utensílios em Couro - Módulo II 32 12

Construção de Cercas de Arame Liso 24 12

Criação de Ovinos de Corte: Manejo Alimentar 16 12

Criação de Ovinos de Corte: Manejo Reprodutivo 24 12

Criação de Ovinos de Corte: Manejo Sanitário 24 12

Doma Racional 40 12

Inseminação Artificial 40 10

Manejo Básico de Bovinos de Leite 24 15

Manejo de Ordenha (Manual e Mecânica) 16 15

Manejo de Pastagens 24 15

Manejo Nutricional de Bovinos 24 12

Manejo Racional de Bovinos para Abate 16 15

Preparo do Couro - Módulo I 32 10

Produção de Lâminas de Cera Alveolada 08 10

Produção de Pólen 24 10

Produção de Própolis 24 10

Produção de Rainha 24 10

Implantação e Manejo Básico de Piscicultura 32 12

Piscicultura Avançada 24 12

Fabricação Caseira de Derivados do Leite 24 12

Piscicultura: Gestão Econômica e Comercialização 24 12

Criação de Ovinos de Corte: Sistemas de Produção 24 12

Criação e Manejo de Abelhas Indígenas sem Ferrão 24 10

Manutenção de Arados  e Grades Agrícolas 16 12

Noções de Colhedoras de Cana de Açúcar 16 10

Operação de Colhedoras de Cana de Açúcar 24 10

Cultivo de Hortaliças em Ambiente Protegido - 
Agricultura Urbana

32 12

Cultivo de Hortaliças Folhosas (alface, rúcula e cheiro 
verde)

24 15

Implantação e Manejo Básico de Horta - Agricultura 
Urbana

24 12

Implantação e Manejo Básico de Plantas Medicinais 24 15

Implantação e Manejo de Horta Produção de Frutos 
(tomate, pepino, berinjela)

24 15

Implantação e Manejo de Horta: Raízes, Tubérculos e 
Rizomas

24 15

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de Trator 
Esteira 

40 12

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de Pá 
Carregadeira (Carregadeira de Rodas)

40 12

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de 
Escavadeira Hidráulica 

40 12

Máquinas Amarelas (Florestal) - Operador de 
Motoniveladora (Patrol, Patrola, MN)

40 12

Módulo 1 - Curso Básico em Agricultura de Precisão 24 08

Noções de Manutenção Preventiva de Tratores Florestais 16 12

Módulo 3 - Operação e Manutenção de Semeadoras e 
Adubadoras à Taxa Variável 

16 08

Módulo 4 - Operação e Manutenção de Distribuidores 
à Taxa Variável

16 08

Artesanato em Fibra de Bananeira: Módulo I - Prep. da 
Matéria-Prima

32 15

Artesanato em Fibra de Bananeira: Módulo II - 
Confecção de Peças

32 15

Artesanato em Taboa: Módulo I - Preparo da 
Matéria-Prima

32 15

Artesanato em Taboa: Módulo II - Confecção de Peças 32 15

Família e Qualidade de Vida e Controle de 
Orçamento Familiar

12 15

Educação Ambiental para trabalhadores do setor 
Sucroenergético

16 15

Casqueamento e Manutenção de Cascos de Equídeos 16 12

Confecção de Tralhas de Cabeça para Equinos 
(Material Sintético)

40 12

Criação de Bezerras e Novilhas para Produção de 
Leite

24 15

Criação de Ovinos de Corte: Conservação de 
Forragens

16 15

Operação e Manutenção de Ordenhadeira Mecânica 16 12

Beneficiamento e Transformação Caseira da Mandioca 24 12

Atualização em NR 31.8 para Trabalhadores com 
Agrotóxicos

8 20

Formação de Membros da CIPATR - Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes no Trabalho

20 10

NR 12 - Segurança no Trabalho com Máquinas e 
Equipamentos Florestais

08 12

NR 20 -  Saúde e Segurança com Inflamáveis e 
Combustíveis para Trabalhadores Rurais

16 10

NR 31.8  - Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos 20 20

NR 31.12  - Segurança e Saúde na Operação de 
Máquinas e Implementos Agrícolas

24 12

NR 33 - Trabalhador e Vigia em Espaços Confinados 16 10

Programa Soja Plus - Saúde e Segurança no Trabalho 
Rural

08 25

Programa com Licença Vou à Luta
Desenvolver habilidades para que a mulher faça uma 
gestão mais eficiente na sua atividade ou negócio 
rural.

40 15

Programa Empreendedor Rural
Desenvolver competências empreendedoras, 
oportunizando ao participante ter uma visão mais 
clara de seu papel na sociedade, para que ele possa 
melhorar a sua qualidade de vida e de sua família de 
forma sustentável no agronegócio.

160 20

Programa Negócio Certo Rural
Programa de gestão da propriedade rural, destinado 
aos produtores rurais de pequeno porte.

46 15

Prevenção ao Surto de Mosca dos Estábulos na 
Propriedade Rural

08 15

Manutenção e Operação de Plantadeiras de Grãos 24 12

Manutenção e Operação de Semeadoras e 
Calcareadeiras

24 12

Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas (Pneus) 24 12

Noções de Manutenção Preventiva de Tratores 
Agrícolas

16 12

Plantio Mecanizado de Forrageiras: Milho ou Sorgo 16 15

Produção de Silagem: Colheita Mecanizada e 
Ensilagem

16 15

Regulagem e Operação de Pulverizador Eletrônico 
Tratorizado

24 10

Regulagem e Utilização de Colheitadeira com Rotor - 
Milho

24 10

Regulagem e Utilização de Colheitadeira com Rotor - 
Soja

24 10

Regulagem e Utilização de Colheitadeira de Milho 16 10

Regulagem e Utilização de Pulverizador 
(Costal/Manual)

16 12

Regulagem e Utilização de Pulverizador (Tratorizado) 24 12

Regulagem e Utilização de Pulverizador Autopropelido 24 10

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Rotor - Módulo I 40 10

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Rotor - Módulo II 40 10

Revisão Preventiva de Colhedora de Cana de Açúcar - 
Módulo I (Desmontagem)

40 10

Revisão Preventiva de Colhedora de Cana de Açúcar - 
Módulo II (Montagem)

40 10

Operador de Tratores e Implementos Canavieiros 
– Módulo I - Manutenção Preventiva de Tratores  
(Sucroenergético)

40 12

Operador de Tratores e Implementos Canavieiros 
– Módulo II - Princípios de Operação de Tratores  
(Sucroenergético)

24 12

Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio)  - Módulo I – Manutenção Preventiva de 
Tratores Florestais 

40 12

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo II – Princípios de Operação de 
Tratores Florestais 

24

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo III - Agricultura de Precisão: Piloto 
Automático

24

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo V – Implementos Florestais:  Plantio 
Mecanizado de Eucaliptos

24

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo VI – Implementos Florestais: 
Irrigação Mecanizada 

16

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo VII – Implementos Florestais: 
Conceição

16

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo I - Tipos de Manutenção 

08

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo II - Metrologia Aplicada

32

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo III - Manutenção Corretiva de 
Tratores Florestais I (Motor) 

40

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo IV - Manutenção Corretiva de 
Tratores Florestais II (Motor) 

24

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo V -  Manutenção Corretiva de 
Tratores Florestais III (Eixo Dianteiro) 

16

12Mecânico de Manutenção de Tratores – Reparador de 
Tratores - Módulo VI – Manutenção Preventiva de 
Tratores Florestais

40

Operação e Manutenção de Motosserra 24 12

Operador de Escavadeira Hidráulica 24 10

Operador de Motoniveladora 24 10

Operador de Pá Carregadeira 24 10

Operador de Retroescavadeira 24 10

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Módulo I 40 10

Tratos Culturais para Cana Soca - Adubação 16 12

Revisão de Colheitadeira de Grãos - Módulo II 40 10

Operador de Trator com Transbordo Canavieiro 24 12

Operador de Tratores com Arados Agrícolas 24 12

Operador de Tratores com Grades Agrícolas 24 12

Plantio Mecanizado de Cana de Açúcar 24 12

Regulagem e Utilização de Colheitadeira de Soja 16 10

Inclusão Digital Rural
Promover o treinamento em informática para 
produtores, trabalhadores rurais e suas famílias.

16 10

Programa Agrinho
Programa desenvolvido para crianças e jovens do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental das escolas da rede pública de ensino e seus 
professores.

Programa Saúde do Homem e da Mulher
Gerar oportunidades de educação para promoção da saúde e 
prevenção de doenças de homens e mulheres no meio rural.

Projeto Pingo d'água - Atendimento Odontológico
Ofertar serviço médico odontológico de natureza simples, aos 
produtores e trabalhadores rurais.

Passo a Passo
Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro 
de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação 
e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas com deficiência(PCD). O cavalo é utilizado como agente 
promotor de ganhos a nível físico e psíquico. Esta atividade exige a 
participação do corpo inteiro, contribuindo assim, para o 
desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização 
do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do 
equilíbrio.

12Operador de Tratores e Implementos Florestais 
(Plantio) - Módulo IV - Implementos Florestais: 
Estrovenga e Subsolador Adubador 

16

Preparo de Remédios Caseiros 32 12

Produção de Conservas de Frutas 24 12

Produção de Conservas de Hortaliças 24 12

Processamento Caseiro da Banana 24 12

Processamento Caseiro de Carne de Frango 16 12

Processamento Caseiro do Milho 24 12

Processamento Caseiro do Tomate 24 12

Produção Caseira de Derivados da Soja 16 12

Processamento de Carne de Peixe 16 12

Produção Artesanal de Embutidos e Defumados 24 12

Produção de Alimentos Saudáveis 16 12

Produção de Pães e Salgados 16 12

NR 35 - Capacitação para Trabalho em Altura 16 10

ATEG -  Bovinocultura de Leite (Mais Leite)

ATEG -  ABC Cerrado

ATEG -  Bovinocultura de Corte (Mais Inovação)

ATEG -  Hortifruticultura (Hortifruti Legal)

ATEG -  Piscicultura

ATEG -  Soja Plus

Administração da Empresa Rural 24 15

Gestão de Resíduos em Propriedades 24 12

Licenciamento Ambiental para Propriedades Rurais 24 12

Produção de Biscoitos, Bolos Simples e Confeitados 24 12

Análise e Classificação de Grãos  (Milho e Soja) 32 10

Armazenagem de Grãos  (Soja e Milho) 40 10

Inspetor de Campo Soja (Auxiliar) 16 12

carga
horária vagasGrãos (Soja e Milho)

carga
horária vagasPrograma Agricultura de Precisão

carga
horária vagasMecanização Agrícola

carga
horária vagasMecanização Florestal

carga
horária vagasCriação de Animais Aquáticos

Implantação e Manejo Básico de Horta 24 15

CURSOS 2017



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 – R$ 114,5

Vaca Gorda – Campo Grande
à vista – R$ 104,5

Fonte: Scot Consultoria 26/07

MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA 

Vencimento – R$ / @ - Variação (%)
Jul /17       124,71           0,37
Ago /17      128,15           1,85 
Set/17       130,25              1,27
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO 

À vista – 114,50
A prazo – 30 dias – 115,50 

Fonte: Scot Consultoria 26/07
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE 

Preço pago ao produtor - 26/07
Soja – Saca de 60 quilos – R$  56
Milho – Saca de 60 quilos – R$ 16 

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 18

Mão-de-obra e serviços SALÁRIO MÍNIMO RURAL: R$ 1.036,00 
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F o t o s

Coluna Social

Curso de Adestramento de 
Equídeos em Corguinho

Curso de Manejo de
Pastagens em Campo 
Grande

Curso de Operação de 
Ordenhadeira em Campo 
Grande

Curso de Apicultura Básica 
em Campo Grande

Curso de Manejo de Horta 
em Corguinho 

Reunião com a Padroniza

Intercorte

Intercorte

Intercorte

Intercorte

Equipe Famasul TCC - Técnico 
em Agronegócio



Agenda de Cursos

Campo Grande Rochedo

PRODUÇÃO DE PÃES E 
SALGADOS

ARTESANATO DE BORDADO 
VAGONITE

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

DOMA RACIONAL

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS 
SIMPLES E CONFEITADOS

MÓDULO I

PRODUÇÃO ARTESANAL DE 
EMBUTIDOS E DEFUMADOS

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS
PREPARO DO COURO - 

MÓDULO I

FABRICAÇÃO CASEIRA DE 
DERIVADOS DO LEITE

PROCESSAMENTO DE CARNE 
DE PEIXE

29 a 31/08 - 32h

07 a 10/08 - 24h

21 a 25/08 - 24h

28/08 a 01/09 - 24h

29/08 a 02/09 - 24h

03 a 05/08 - 24h

03 a 05/08 - 32h

17 a 19/08 - 40h

29/08 a 01/09 - 24h

31/08 a 02/09 - 24h

17 a 18/08 - 32h

Corguinho

ALAIN CHARLES EDOUARD MOREAU

ALFREDO PEREZ ALMEIDINHA

ANTONIO HUMBERTO ALVES PINTO

CARLOS STEPHANINI

CELSO RAMOS REGIS

CFW AGROPECUARIA LTDA

CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA REZENDE

DIVA MARIA ATALLAH

EDISON RUBENS ARRABAL ARIAS

EDMUNDO ROSA DA COSTA

ELI MERCEDES G.PARZIANELLO

GASTAO LEMOS MONTEIRO

GENTIL TALGATTI 

HIGA NABUKATSU 

HUANG TSUNG HUANG

JAIR VICENTE MARTINS

JERRY HUANG

JOAO BOSCO DE BARROS WANDERLEY

JOAO CACAO

JOAQUIM DA COSTA CAMPONEZ

09/08

08/08

14/08

28/08

20/08

12/08

30/08

05/08

15/08

05/08

13/08

03/08

10/08

18/08

15/08

08/08

25/08

23/08

14/08

30/08

08/08

02/08

23/08

26/08

19/08

14/08

10/08

22/08

22/08

01/08

04/08

01/08

29/08

14/08

05/08

25/08

15/08

31/08

03/08

16/08

JOI LUIZ DE JESUS

JOSE CARLOS DE ARAUJO

JOVANI BATISTA DA SILVA

LUCIANA M.CECHI MARIUTTI E OUTRO 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

LUIZ ANTONIO SALDANHA RODRIGUES

LUIZ BORTOLAI MIGLIANO

MANOEL JESUS MAIA

EVA ALMEIDA MAIA

MANOEL MARTINS NETO

MANUEL SILVA RODRIGUES CACAO

MARIA BEATRIZ BIBERG SERAFINI

MARIA JUDITE ULIANA ZAGO

ORIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

OSVALDO CONSALTER/FILHOS

SEBASTIAO NUNES DA SILVA 

UEZE ELIAS ZAHRAN

VENICIO RODRIGUES FERREIRA

ZENIRA CAETANO DO NASCIMENTO

ZILDA RODRIGUES DE ALENCAR

Aniversariantes


