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Amigos produtores,

Abril foi um mês diferenciado. Tivemos 
muitos eventos e ações que levaram otimismo 
ao setor pecuário. Entre as iniciativas destaco 
o Encontro Técnico para Pecuária de Corte, 
que lotou nosso auditório no dia 09, na sede 
do Sindicato Rural de Campo Grande.

Abriremos o mês de junho com o Encontro 
Técnico do Leite que acontecerá na Acrissul, 
com técnicos que são referências do setor. 
O evento é realizado pelo Sindicato Rural de 
Campo Grande e, a cada dois anos, ocorre em 
parceria com o Sistema Famasul.

São 21 anos de história no qual 
proporcionamos ao setor leiteiro informações 
que podem ajuda-lo em suas tomadas 
de decisão. Nesse período, o produtor se 
capacitou, a produção nacional evoluiu mais 
de 55%, porém, ainda convivemos com um 
cenário desfavorável para os produtores de 
leite, que sofrem com os altos encargos e com 
as faltas de políticas públicas segmentadas. 
A produção de leite precisa deixar de ser uma 
atividade secundária de propriedades, para 
se tornar protagonista nas atividades, como 
acontece em vários países do mundo.

Tivemos ainda no mês de abril o Dia A, em 
comemoração ao status de livre de aftosa 
com vacinação para todo o Brasil. É bom 
comemorar a vitória sanitária que mostra 
como o produtor rural trabalha com afinco 
em prol da sanidade animal.

A conquista neste sentido não diminui 
a luta em prol da sustentabilidade. Nós 
precisamos levar ao produtor a necessidade 
de abraçar essa ideia, e deixá-lo consciente 
de que muitas de suas ações promovem 
a melhoria contínua, mas precisam ser 
realçadas, acarretando  maior equilíbrio e 
segurança social, ambiental e econômica 
para sua fazenda.

Agradecemos a sua atenção com 
o Sindicato Rural de Campo Grande, e 
desejamos uma ótima leitura.

Abraços,
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MAIS INOVAÇÃO: 
PECUARISTAS DE 
CAMPO GRANDE 
E REGIÃO PODEM 
SOLICITAR 
ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ATÉ O 
FIM DE MAIO

OS INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM O SINDICATO RURAL DE 
CAMPO GRANDE

O programa de Assistência Técnica 
e Gerencial, do Senar/MS – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, deverá 
ampliar o atendimento aos produtores 
rurais de Campo Grande do Mais Inovação. 
A previsão, segundo o coordenador da 
vertente, Nivaldo Passos, é que sejam 
criadas mais três turmas no município. 
Os pecuaristas interessados em receber 
assistência técnica em suas propriedades 
têm até 31 de maio para buscar uma vaga 
junto ao Sindicato Rural de Campo Grande. 

O Mais Inovação iniciou em Mato Grosso 
do Sul desde 2012 e  atua na inserção 
de inovação tecnológica no campo, 
nas diversas áreas dos conhecimentos 
voltados à produção, focando sempre 
no resultado, através de orientações na 
aptidão de uso do solo, oportunidades de 
produção e gestão.

“Nosso foco é melhorar a produtividade 
das propriedades assistidas por intermédio 
das boas práticas de produção, tais como 
renovação ou recuperação de pastagens, 
implantação de sistema de integração 
lavoura-pecuária, além das questões 
gerenciais; assim as propriedades tornam-
se mais competitivas e com melhores 
resultados produtivos e econômicos”, 
explica o coordenador do programa Mais 
Inovação, Nivaldo Junior.

Em Campo Grande, são 21 produtores 
rurais atendidos pela iniciativa que, em 
todo o Estado, abrange 198 produtores, 
em 18 municípios. 

Nivaldo explica que, este ano, umas 

das inovações implantadas foi a gestão 
das propriedades através da capacitação 
do Campo Futuro e a planilha gerencial. 
Nesse ciclo foram inovadas 11.560 
hectares (recuperação de pastagens 
degradadas, renovação de pastagem, 
integração lavoura pecuária e integração 
lavoura pecuária e florestas), isso 
representa que 8,61% do tamanho total 
das propriedades, realizaram inovações, 
após a implementação das tecnologias 
produção, aumentou a produção de 3,11 
@/ha/ano, para 6,29 @/ha/ano.

O atendimento que dura cerca de 1 ano, 
podendo ser renovado, inclui as seguintes 
etapas:

- Capacitação gerencial do Campo Futuro 
(40 horas) e planilha de gerenciamento;

- Diagnóstico social ambiental e 
produtivo, e coleta de solo;

- Preenchimento abas (planilha campo 
futuro);

- Elaboração do projeto técnico;
- Acompanhamento do projeto e 

atualização da planilha gerencial;
- Preenchimento guia de indicadores de 

pecuária sustentável;
- Fichas de consultorias mensais.
- Apresentação de resultados do 

indicadores gerenciais.

Para mais informações e demonstrar 
interesse, o pecuarista deve entrar em 
contato com o Renan, do Sindicato Rural 
de Campo Grande: (67) 9 9989-6145
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Dia 1º de junho - Dia Mundial do 
Leite - acontecerá o 21º Encontro 
Técnico do Leite, um evento 
realizado pelo Sindicato Rural 
de Campo Grande, que a cada 
dois anos, divide organização 
com a Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do 
Sul (Sistema Famasul). Em 
2018 o evento tem a parceria 
da Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul (Acrissul), 
onde acontecerá o evento, no 
Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, em Campo Grande, entre 
8h e 17h.  

A 21ª edição do evento conta 
também com apoio e patrocínio 
do Governo de MS, juntamente 
com outras entidades 
representativas, e abordará o 
tema “Raça, Genética e Sistemas 
Produção”. 

Estão confirmados 
palestrantes renomados. “O 
evento apresentará as principais 
raças bovinas leiteiras e vai 
contribuir para o aumento da 
eficiência produtiva na atividade”, 
salienta a coordenadora da 
Unidade Técnica do Sistema 
Famasul, Mariana Urt. 

O produtor rural, na avaliação 

do diretor do Sindicato 
Rural de Campo Grande e 
coordenador do evento, Wilson 
Igi, precisa analisar as principais 
informações para ter o controle 
de custos e receitas de sua 
propriedade. 

“Nesta edição o Encontro 
Técnico irá trazer também 
eventos paralelos como a 
Expogenética e a Pró-fêmeas, 
para que os produtores adquiram 
animais melhoradores e matrizes 
diretamente dos criadores 
cadastrados”, relata o diretor.

Para a diretora do Sindicato 
Rural de Campo Grande e da 
Associação Brasileira dos 
Criadores de Girolando, Aurora 
Real, o setor merece esse porte 
de evento. “Ainda somos um 
dos segmentos agro menos 
remunerados. Porém a classe 
cada vez mais unida e disposta 
a avançar. Temos crescido no 
que diz respeito a genética, 
produtividade, mas também na 
união entre os agentes, prova 
disso é a Caso do Produtor 
de Leite de MS, inaugurada 
durante a 80ª Expogrande, que já 
apresenta resultados”, finaliza. 

ENCONTRO TÉCNICO DO LEITE SERÁ REALIZADO 
DIA 1º DE JUNHO EM CAMPO GRANDE

evento
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“Gir Leiteiro: Produz Carne, Leite e Girolando”
André Rabelo Fernandes – Coordenador do Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gir Leiteiro

“Atributos da Raça Jersey para o Futuro da Produção de Leite”
Marcelo de Paula Xavier – Presidente da Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil

Sindi: “Vaca de Leite e Bezerro de Corte”
Arthur Abdon Targino – Diretor Secretário da Associação Brasileira dos Criadores de Sindi

“Conforto de Vacas Leiteiras à Pasto e as Vantagens do Girolando”
José Renato Chiari – Diretor Técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando

“Como Produzir Leite com Vacas Holandesas no Centro-Oeste”
Reinaldo Carlos Figueiredo – Diretor Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos
da Raça Holandesa

01.
Acrissul -  R. Américo Carlos da Costa, 320
Campo Grande/MS 

JUN

CONFIRA ALGUNS TEMAS QUE SERÃO DESTAQUE NO EVENTO

Local: 

REALIZAÇÃO:  APOIO:

ASSOCIA
ÇÃ

O B
RA

SIL
EIR

A D

E CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA HOLANDESA





Com o compromisso de oferecer serviços excepcionais e produtos de 
qualidade, que melhorem a vida das pessoas e das empresas, a AUTO 
MASTER VEÍCULOS possui uma equipe exclusiva para o atendimento 
em Venda Direta da fábrica. Com condições especiais e atenção com 
a segurança e a tecnologia que vocês já conhecem da Ford, queremos 
ajudar você, produtor rural, no processo de crescimento do seu negócio. 
Contamos com a melhor avaliação do mercado, com as melhores taxas de 
financiamentos e agilidade na entrega dos veículos zero km.

Pessoa física que comprove ser Produtor Rural pelo cartão de inscrição 
ou documento que comprove a atividade rural (NF de emissão recente) 
possui benefícios exclusivos na compra de pick-ups com descontos que 
podem chegar a 20%. Para o Produtor Agropecuário, a compra também 
pode ser viabilizada através da validação do CNPJ.

Converse com nossa equipe de consultores aqui da Auto Master 
Veículos e tenha um atendimento personalizado. Faça sempre o melhor 
negócio!
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PECUÁRIA NÃO VAI MAIS ADMITIR A BAIXA 
TECNOLOGIA, GARANTE MAURÍCIO NOGUEIRA

A pecuária vem passando por um 
processo de mudança, e hoje, estamos 
vendo que a produção pecuária não vai 
mais admitir a baixa tecnologia, isso 
significa que o lucro só será atingido 
quando se tiver escala e alta produtividade. 
O pecuarista ainda tem um tempo para se 
ajustar a essa nova realidade. O alerta foi 
emitido pelo palestrante, Maurício Palma 
Nogueira, durante o 31º Encontro de 
Tecnologias para Pecuária de Corte, que 
aconteceu na sede do Sindicato Rural de 
Campo Grande (SRCG).

 
Segundo Nogueira a pecuária está em 

pleno avanço no que se refere à gestão e 
tecnologia. Um caminho parecido ao da 
agricultura, de acordo com o palestrante. 
“Aquele pecuarista que alcança alta 
produtividade, vai ofertar uma maior parcela 
dos animais que são abatidos. Ao longo 
do tempo, o mercado vai se adaptando a 
esses produtores mais produtivos que, 
consequentemente, aguentam preços 
menores”, pontua. “Quanto mais animais 
forem vendidos dessas fazendas mais 
produtivas, mais o preço se ajusta às 
altas produtividades, enquanto que, quem 
não tiver o rendimento favorável, tende 
a ser excluído ao longo dos anos. É o 
próprio mercado se ajustando”, destaca 
o consultor e coordenador do Rally da 
Pecuária.

 
Para o presidente do Sindicato Rural de 

Campo Grande, Ruy Fachini Filho, a chave 
para se manter na atividade, com êxito, está 
na sustentabilidade. “Todas as ações que a 
gente faz no dia a dia para nos mantermos 
e melhoramos a atividade, é uma ação de 
sustentabilidade”, relata. “Nem sempre 
abraçamos está ideia, fruto de um 
passado recente, em que sustentabilidade 
remetia-se apenas às questões sociais e 
econômicas, pois o produtor no vermelho, 
não pensa no verde”, alerta Fachini.

 

pecuária
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O dirigente a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura 
Familiar (Semagro), Jaime 
Verruck, acrescenta dois 
pontos à sustentabilidade 
apontada por Fachini: 
lucratividade e produtividade. 
“São esses os três pilares 
fundamentais para a 
pecuária. No âmbito da 
sustentabilidade, o produtor 
rural está bastante avançado, 
o Mato Grosso do Sul tem 
mostrado bons resultados. 
Quanto a produtividade, 
caminha muito forte com o 
incremento de tecnologias e, 
logicamente, essa somatória, 
precisa gerar lucro ao 
produtor. Temos uma políticas 
públicas, que estimulam a 
inserção de tecnologia e 
também a sustentabilidade, 
para isso o Governo abre mão 
de determinada remuneração, 
em termos de incentivo fiscal. 
No Precoce MS, por exemplo, 
a média de ganho tem sido 
de R$ 61 por animal abatido, 
valor exatamente para 
remunerar toda a estrutura em 
que ele vem se adequando e 
incentivar outros pecuaristas 
a aderirem o Precoce MS”, 
finaliza Verruck.

 
Além dos supracitados, 

participaram também da 
mesa de autoridades do 
evento desta segunda-feira 
a Deputada Federal Tereza 
e presidente da Frente 
Parlamentar do Agronegócio 
(FPA), Cristina Corrêa da 
Costa Dias; o presidente da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS (Famasul), 
Maurício Saito; o dirigente 
da Associação Novilho 
Precoce, Nedson Rodrigues, 
e o representante da Embrapa 
Gado de Corte.
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A Leilogrande Leilões Rurais em parceria com a WF Comércio de Gado 
realizará cinco leilões durante a Exposição Agropecuária de Camapuã/MS.

Os animais que serão ofertados nos leilões: bezerros nelores e cruzamento 
industrial, bezerras nelore e cruzamento industrial, apresentam qualidade e 
procedência de marcas de confiança. Ótima oportunidade de bons negócios.

O leilão de encerramento terá uma oferta especial de animais Girolando, 
novilhas prenhes e vazias, vacas paridas e em lactação.

Todos os leilões serão transmitidos ao vivo através do site www.leilogrande.
com.br  Maiores informações pelo telefone: (67) 3384-9077 ou (67) 3286-4262.

A LEILOGRANDE LEILÕES RURAIS & WF COMÉRCIO 
DE GADO OFERTARAM MAIS DE 5.000 MIL ANIMAIS 

DURANTE A 40ª EDIÇÃO DA EXPOCAM MS 2018



INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 11INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 11

O gerente de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário 
da Agraer, Araquem Midon, participou da última aula do 
módulo Políticas Públicas de uma das turmas do curso 
Técnico em Agronegócio, do Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). O convite foi feito pelo tutor da 
disciplina, o advogado Pedro Puttini. 

“Para trazer aos alunos a prática dessa disciplina e 
facilitar a compreensão do conteúdo, resolvi trazer um 
agente de políticas públicas no Agro. O Araquem tem na 
pasta dele muitas iniciativas da Agraer e em parceria com 
outras entidades”, afirmou Puttini. 

“Araquem fez o encerramento da matéria 
contextualizado a teoria e a prática. Pode ser que dessa 
turma saiam interessados em trabalhar nessa área”, 
complemento o tutor.

NO CURSO TÉCNICO DO AGRONEGÓCIO 
DO SENAR, GERENTE DA AGRAER FALA 
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS



àgua

O Programa Produtor de Água 
que remunera, orienta e incentiva 
produtores rurais da região de Campo 
Grande (MS), quanto à recuperação 
e à conservação de Áreas de 
Preservação Permanentes (APPs), 
é um exemplo para o Brasil e para o 
mundo. Com esta afirmação, o diretor 
do Sindicato Rural de Campo Grande 
(SRCG), doutor Rodolfo Vaz Carvalho, 
abriu o evento realizado por entidades 
públicas e privadas, que tratou da 
restauração de APPs, na Área de 
Proteção Ambiental do Guariroba.

Segundo o presidente do SRCG, 
Ruy Fachini Filho, os benefício da ação 
vão além do ambiental. “Esta é uma 
iniciativa que envolve poder público e 
privado, e o mais interessante é que 
esta recuperação das áreas 40% dos 
recursos vêm das parcerias e 60% dos 
investimentos é de responsabilidade 

do produtor rural. Uma ação que 
mostra sua preocupação com o meio 
ambiente, mas também com o social, 
uma vez que garante maior produção 
de água para a sociedade, por muito 
mais tempo”, destaca. “Depois de 
recuperada a área o produtor rural 
ainda recebe incentivos, pelos 
serviços ambientais, no valor de R$ 
90 por hectare ao ano”, completa 
Fachini. 

 
Sobre a parceria o diretor do 

SRCG, Rodolfo Vaz Carvalho avalia: 
“Somos abençoados por estarmos 
sobre o aquífero Guarani, que daqui 
algumas gerações valerá mais do 
que petróleo. Mas nós sabemos a 
importância de preservar cada riacho, 
cada córrego e manancial, porque 
se trata de um ecossistema em que 
se é fundamental a preservação. O 
produtor rural sabe disso e está bem 
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Restam 210 hectares às margens do 
Guariroba a serem recuperados

PROGRAMA PRODUTOR DE 
ÁGUA É EXEMPLO PARA O 
BRASIL, AFIRMA DIRETOR 
DO SRCG



Água
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orientado, por isso este sistema vai 
dar certo”, pontua Carvalho que, além 
de pecuarista, é biólogo.

 
Segundo ele, apesar dos desafios 

tradicionais enfrentados pelo 
agronegócio, o desenvolvimento 
do projeto que restaura as APAs do 
Guariroba, está sendo dirigido com 
muita ordem e competência. “O 
produtor rural há décadas é achacado 
e fiscalizado, o que acarreta certo 
receio. E justamente para driblar 
este desafio, que fazemos eventos 
como este, mostrando que podemos 
confiar sim, quando se trata de um 
projeto bem coordenado. Hoje no 
Brasil há dois ou três projetos nesse 
nível. Somos exemplo para nosso 
país, em uma ação que remunera o 
produtor rural para que faça sua parte, 
uma vez que as benfeitorias exigem 
investimentos, mas tem ajuda, para 
que seja bem feito”, relata.

 
Segundo o pecuarista, Claudinei 

Menezes Pecois, presidente da 
Associação de Recuperação, 
Conservação e Proteção da Bacia 
do Guariroba (ARCP), restam 
210 hectares de APPs a serem 
recuperadas na região, nos próximos 
10 anos. “O compromisso dos 
produtores rurais com a comunidade 
está firmado e todas as etapas serão 
feitas. Infelizmente, o rio estava 
sendo assoreado e perdendo seu 

volume de água, senão fosse feito 
algo com certa urgência o Guariroba 
ficaria comprometido. De 2010 para 
cá, as ações passaram a ser mais 
efetivas, a ponto de afirmarmos que o 
que produzimos de água atualmente, 
tem capacidade para abastecer toda 
a população de Campo Grande”, 
pontua.

 
Para o coordenador do Programa 

Cerrado do WWF, Júlio César 
Sampaio, o Programa Produtor de 
Água é uma evolução. “Os modelos de 
sustentabilidade vêm crescendo e se 
aprimorando. O modelo do Produtor 
de Água, em que se remunera o 
produtor rural pela recuperação é um 
exemplo disso”, ressalta. “É destaque 
nacional e mundial. Esperamos que 
não fique só no Guariroba, mas que 
amplie para outras bacias”, finaliza o 
representante do WWF.

 
Participaram da realização do 

evento representantes da Prefeitura 
de Campo Grande, Banco do Brasil, 
WWF-Brasil, Agência Nacional de 
Águas, Fundação Banco do Brasil, 
Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), Sindicato Rural de 
Campo Grande (MS), Associação 
de Recuperação Conservação e 
Proteção da Bacia do Guariroba 
(ARCP Guariroba) e IIRD Gestão 
Ambiental.



A vacinação contra a febre aftosa 
começou oficialmente em Mato Grosso do 
Sul no dia 1° de maio, para os proprietários 
das regiões do Planalto, Fronteira e 
Pantanal. A previsão do Governo do 
Estado é de imunizar 21 milhões de 
animais entre bovinos e bubalinos nesta 
campanha.

Responsável por acompanhar 
e fiscalizar a vacinação, a Iagro 
(Agência Estadual de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal) órgão vinculado a 
Semagro (secretaria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar), afirma que os 
proprietários que precisarem podem 
solicitar a antecipação da vacina a partir 
do dia 16 de abril.

Por questões de manejo, a Iagro 
disponibiliza a antecipação da vacina 
em 15 dias antes do início da campanha. 
Porém, os produtores interessados 
precisam fazer um requerimento que 
passará por análise dos técnicos do órgão 
estadual. Independente deste prazo, o 
registro da vacinação só poderá ser feito 
a partir de 1º de maio.

No Planalto e na Fronteira a vacinação 
acontecerá de 1º a 31 de maio, e o registro 
deve ser feito de 1º de maio a 15 de junho. 
Os proprietários da região do Pantanal 
que optarem pela vacinação de todo o 
rebanho em maio, deverão vacinar de 1º 
de maio a 15 de junho e o registro de 1º de 
maio até 2 de julho.

A Iagro publicou instrução de serviço 
em que orienta produtores da região do 
Pantanal que em caso de enchente na 

propriedade, a retirada dos animais deve 
ser requerida junto ao órgão. Caso o 
destino seja informado previamente, será 
feita a emissão de GTA, caso não informe 
o local o serviço oficial deve controlar 
e acompanhar a movimentação dos 
animais.

Diretor-presidente da Iagro, Luciano 
Chiochetta, explica que desde 27 de abril 
o produtor já pode comprar a vacina 
contra a febre aftosa nas revendas do 
Estado, sem a necessidade de emissão 
de autorização de compra pela Iagro.

O dirigente da Iagro participou também 
do Seminário Internacional na Bolívia, 
que reuniu membros da Comissão Sul-
Americana para a Luta Contra a Febre 
Aftosa  (Cosalfa), grupo que se reúne 
para debater os avanços sanitários 
da América Latina, sob o objetivo da 
erradicação da doença. Sobre este evento 
Chiochetta, destacou a situação sanitária 
da Colômbia, que teve registro da aftosa 
em 2017 e agora registra nova ocorrência. 
“Foram tomadas medidas e esperamos 
que nossos vizinhos solucionem da 
forma mais eficaz”, pontua. “Também foi 
firmado, entre os países participantes, 
um apoio à Venezuela, um País que se 
encontra em dificuldade, aceitou ajuda. 
Em breve haverá uma visita técnica lá, 
concretizando a parceria entre os países 
com a finalidade de erradicar a aftosa do 
nosso continente”, finaliza o presidente 
da Iagro.

Fonte: Semagro com Agro Agência

vacina
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PARA VACINAR 21 
MILHÕES DE ANIMAIS, 
MATO GROSSO DO SUL 
INICIA CAMPANHA 
CONTRA A AFTOSA



INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 15

PRODUTORES 
RURAIS 
GANHAM 
FÔLEGO E 30 
DIAS PARA 
ADERIR AO 
FUNRURAL

O Diário Oficial da União publicou a 
Medida Provisória nº 828, que prorroga 
por 30 dias, o prazo de adesão ao 
Programa de Regularização Tributária 
Rural (PRR). Com a ampliação, o 
produtor rural poderá, por meio de 
requerimento, renegociar dívidas com 
o fundo de Assistência do Trabalhador 
Rural (Funrural).

O produtor que aderir ao “Refis do 
Funrural” pode incluir no parcelamento 
os débitos vencidos até 30 de agosto 
de 2017. Terá de pagar 2,5% da dívida 
consolidada em até duas parcelas iguais, 
mensais e sucessivas. O restante poderá 
ser parcelado em até 176 prestações.

Se sobrar algum saldo, ao fim deste 
período, ainda poderá ser concedido 
mais 60 meses para o pagamento do 
restante devido. É válido destacar que 
a contribuição incide sobre a receita 
bruta da comercialização da produção 
e é paga pelos empregadores para 
ajudar a custear a aposentadoria dos 
trabalhadores.

JULGAMENTO MARCADO
Na avaliação da presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
deputada federal Tereza Cristina (DEM-
MS), a ampliação do prazo para adesão 
ao Refis: “garante a oportunidade para 
quem quer regularizar sua dívida e 
segurança jurídica, já que no próximo dia 
17 de maio, o Superior Tribunal Federal 
(STF) julga os embargos e decide toda a 

questão do Funrural”, detalha.
A parlamentar reforça que o projeto 

de lei aprovado no Congresso Nacional 
garante o direito ao produtor rural sobre 
qualquer alteração de decisão que 
possa ser tomada pelo Supremo, ou 
seja, aquele produtor que fez a adesão 
ao Refis não terá prejuízo.

HISTÓRICO
A MP 803/2017 começou a vigorar 

em 29 de setembro de 2017, após a 
extinção do prazo de vigência da MP 
793/2017, que instituiu o Programa 
de Regularização Tributária Rural. Em 
dezembro do ano passado, o Congresso 
aprovou um projeto como alternativa à 
MP 793.

A prorrogação do prazo por 60 dias 
era uma reivindicação dos produtores 
rurais e foi encabeçada, no Congresso, 
pela Frente Parlamentar Mista da 
Agropecuária (FPA), que reúne mais de 
250 deputados e senadores.

Os produtores alegam que o prazo 
da lei do Refis foi curto para reunir 
toda a documentação necessária à 
renegociação dos débitos tributários. A 
relatora destacou ainda que o Programa 
de Regularização Rural (PRR) só foi 
divulgado no final de janeiro pela Receita 
Federal, o que reduziu ainda mais o 
tempo de adesão.

Fonte: Correio do Estado

funrural



A consultora Beatriz Brito coordena o Programa “Eu e minha empresa familiar”. O 
objetivo é tornar pessoas integrantes da mesma família capazes de identificarem o seu 
papel e atuação na empresa familiar, visando promover o desenvolvimento em todos 
aspectos. O Programa acontecerá em Campo Grande (MS), em dois módulos, o primeiro 
nos dias 24 e 25 de maio e o segundo em 22 e 23 de junho.

Entre os conteúdos abordados pela especialista em desenvolvimento de líderes e 
empresas familiares, estão o autoconhecimento, direitos e deveres, governança familiar 
e corporativa, finanças e jurídico, apresentação de casos reais, valores e comunicação. 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de La Empresa Familiar de Barcelona, 
Espanha, a cada 100 empresas familiares apenas 13 chegam a terceira geração. 
Segundo Beatriz isso se dá por vários motivos, entre eles a ausência de objetivos 
comuns, pouca harmonia familiar, maturidade do negócio e situação financeira.

 
Uma segunda pesquisa realizada pela PwC, com 2802 líderes executivos de empresas 

familiares, em 50 países, incluindo o Brasil, entre maio e agosto de 2016, revela que 
das empresas brasileiras, apenas 19% têm um Plano de Sucessão Estruturado (15% no 
mundo), ou um Plano de Continuidade, como prefere chamar a consultora.

“A ausência deste Planejamento, tanto da família quanto do negócio é uma receita 
certa para contribuir com o desastroso número de apenas 13% de sobreviventes ao longo 
de apenas 3 gerações e míseros 3% passam da quarta geração. Com este insucesso 
enterram-se sonhos, projetos de empreendedores arrojados, legado social e financeiro 
e principalmente jovens potenciais”, pontua Beatriz. “As vezes vender o negócio é uma 
escolha consciente e um sinal de sucesso. Da mesma forma não sobreviver à transição 
da liderança, que é o que realmente diz respeito a Sucessão Familiar, indica que a 
Família falhou na realização das suas ambições e sonhos de longo prazo”, completa.

 
De acordo com Beatriz o planejamento da família é o ponto de partida, o caminho 

para a busca de respostas para perguntas que ajudarão a aumentar as chances de 
negócios ultrapassarem gerações. “Perguntas como: A família compartilha uma visão 
de futuro? É de claro entendimento quem será(ão) o (os) donos dos ativos e/ou negócios 
no futuro? A família tem determinado como as decisões serão tomadas pelos futuros 
donos? Estas e várias outras indagações requerem reflexão e posteriormente ação”, 
relata.

Foi pensando neste cenário que a consultora desenvolveu o Programa para 
integrantes de Empresas Familiares, para endereçar boa parte destas perguntas. 
O projeto educacional pretende oferecer um espaço seguro, confidencial e com 
metodologia específica para desenvolvimento de adultos nas empresas familiares. “Se 
queremos melhores e diferentes resultados, precisamos fazer de forma diferente, há 
que lembrar-se: para herdar tem que se preparar”, encerra Beatriz.

Para mais informações entre em contato via e-mail: beatriz@beatrizbrito.com.br

SUCESSÃO: 
EM CAMPO GRANDE PROGRAMA 
PREPARA FAMÍLIAS PARA OS NEGÓCIO
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sucessão





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$ 131
Vaca Gorda – Campo Grande – À Vista  - R$ 120
Fonte: Scot Consultoria

Mercado Futuro – Bm&F Bovespa

Vencimento – R$/@   ---     Variação (%)
Abr/18                 143                  -0,15
Mai/18                142                     -0,70
Jun/18               143                      -0,70

Boi Gordo – Mercado

Data          -               À Vista                    A Prazo
20/04                       131                          133

Grãos
Campo Grande

Preço Pago Ao Produtor
Soja – Sc/60 Quilos – R$ 70
Milho – Sc/60 Quilos – R$ 30

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

BOLETIM INFORMATIVO | Maio2018

1.061,91
1.061,91

1.061,91



INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 19

F o t o sColuna Social

Encontro de Tecnologias para 
Pecuária de Corte

Encontro de Tecnologias para 
Pecuária de Corte

Entrevista no Canal 
do Boi

Evento - Recuperação 
do Guariroba

Coordenador WWF

Reunião Conselho Ambiental

Aula Políticas Públicas



Agenda de Cursos
Campo Grande Rochedo

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 
TRATORES AGRÍCOLAS (PNEUS)

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

PROGRAMA NEGÓCIO CERTO RURAL

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE 
PLANTAS MEDICINAIS

PREPARO DE REMÉDIOS CASEIROS

CORTE E COSTURA - MODELAGEM E 
CONFECÇÃO DE PEÇAS 

CRIAÇÃO DE BEZERRAS E NOVILHAS 
PARA PRODUÇÃO DE LEITE

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRA MECÂNICA

CASQUEAMENTO EM BOVINOS (CORTE/LEITE)

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

FAMÍLIA E QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DE ORÇAMENTO FAMILIAR

MANEJO DE PASTAGENS

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

CORTE E COSTURA - MODELAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS

2/5 a 4/5 - 24h

8/5 a 12/5 - 40h

8/5 a 5/6 - 56h

10/5 a 12/5 - 24h

17/5 a 19/5 - 24h

22/5 a 25/5 - 24h

2/5 a 12/5 - 50h

28/5 a 30/5 - 24h

3/5 a 4/5 - 16h

17/5 a 18/5 - 16h

15/5 a 17/5 - 24h

2/5 a 4/5 - 24h

7/5 a 8/5 - 16h

18/5 a 19/5 - 16h

28/5 a 30/5 - 24h

14/5 a 16/5 - 24h

21/5 a 31/5 - 80h

Corguinho

Aniversariantes
Albertino Henrique Gomes
Aluizio Lessa Coelho
Angelina Ferreira Ribeiro
Antonio Simao Abrao
Armando Luiz Nocera
Bernhard Bunning
Cesar Augusto Fernandes
Cezar Mafus Maksoud
Decio Pessota Martins
Divino Da Graça Freitas
Durvalina Gomes Garcia
Egydio Paro Luiz Wilson
Eliene Amorim Da Costa
Gilson Ferrucio Pinesso
Helena Mitiko Kondo
Hilda De Figueiredo Garcia
Ivan Siqueira De Barros
Joao De Brito Torres
Joao Nelson Lyrio
Jussara Fatima S. Eloy Gabas
Kei Uema

07/05
26/05
16/05
10/05
17/05
20/05
05/05
10/05
18/05
27/05
16/05
06/05
15/05
04/05
31/05
20/05
31/05
02/05
17/05
17/05
15/05

Laudelina Alves Costa
Leda Nogueira Marcal
Levy Dias
Luiz Flatin
Maria Cristina Moraes D’avila
Mario Jose Basso
Mario Ubirajara Hofke
Nadir Borges De Carvalho De Brito
Oscarlina R. De Brito
Paulo Sergio Da Silveira Lemos
Rafael Nunes Gratao
Renato Nascimento Oliveira
Selma Queiroz Silva
Sergio Alves De Rezende
Takashige Nakase
Tarcilla Correa Gomes
Thais G.assumpçao Candia Braga
Thiago Arantes
Waldeci Aleixo
Walter Romanini

10/05
14/05
30/05
04/05
30/05
08/05
24/05
29/05
15/05
03/05
11/05
16/05
03/05
18/05
06/05
23/05
26/05
18/05
20/05
27/05


