
Saiba como ganhar 7% a mais por arroba

Palestra Adubação de Pastagem, dia 15/10

e-Social será tema de 
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RUMO AOS 10 MILHÕES DE TONELADAS
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Amigos produtores,

 Nesse Informativo de outubro destacamos 
o tema sustentabilidade, levando em conta 
que o produtor rural sul-mato-grossense é 
referência nacional, com a marca de um milhão 
de hectares de floresta plantada e associação 
do sistema de integração da silvicultura com 
a produção pecuária e de grãos. Com isso, 
vemos que o agro tem o mérito de produção 
verde.

Essa comunicação tem que chegar ao meio 
urbano e desmistificar uma visão deturpada 
do nosso setor. Ainda sobre sustentabilidade, 
o diretor Rafael Gratão representou o Sindicato 
Rural de Campo Grande durante a assinatura 
dos contratos para o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), de 16 propriedades rurais da 
região da APA Guariroba. O ato realizado no dia 
14 de setembro pelo prefeito Marquinhos Trad 
completa um ciclo de três anos de trabalho e 
espera.

O projeto foi encabeçado pelo Sindicato 
Rural em 2015, como forma de reconhecer 
e incentivar as práticas sustentáveis por 
produtores rurais da Bacia do Guariroba. O 
PSA faz parte do programa Manancial Vivo, 
criado há 10 anos, cujo objetivo é a adesão 
voluntária dos produtores rurais que, por meio 
de práticas e manejos conservacionistas e de 
melhoria da distribuição da cobertura florestal 
na paisagem, contribuam para o aumento da 
infiltração de água e para o abatimento efetivo 
da erosão, sedimentação e incremento de 
biodiversidade na região.

Confira as informações nessa edição, 
assim como a expectativa da Aprosoja/
MS para a safra 2018/19, cujo plantio de 
soja deve atingir 2,8 milhões de hectares e a 
produção estadual está estimada em mais de 
10 milhões de toneladas. Participei do evento 
de abertura nacional na Fazenda Jaraguá, em 
Terenos e pude acompanhar de perto como o 
setor produtivo está motivado a bater todos os 
recordes produtivos.

Em 20 páginas de muita informação, veja 
ainda se em nossa lista de cursos do Senar/
MS há alguma capacitação do seu interesse e 
faça hoje mesmo sua inscrição.

Até a próxima edição,
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O diretor do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Rafael Gratão, representou 
a instituição durante a assinatura 
dos contratos para o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), de 16 
propriedades rurais da região da APA 
Guariroba. O ato realizado pelo prefeito, 
Marquinhos Trad, completa um ciclo de 
três anos de trabalho e espera.  

O projeto foi encabeçado pelo 
Sindicato Rural em 2015, como 
forma de reconhecer e incentivar as 
práticas sustentáveis por produtores 
rurais da Bacia do Guariroba. O 
documento assinado pela prefeitura 
prevê a remuneração (financeira 
ou por serviço) aos produtores que 
adotem práticas sustentáveis em sua 
propriedade.

O PSA faz parte do programa Manancial 
Vivo, criado há 10 anos, cujo objetivo 
é a adesão voluntária dos produtores 
rurais que, por meio de práticas e 
manejos conservacionistas e de 
melhoria da distribuição da cobertura 
florestal na paisagem, contribuam 
para o aumento da infiltração de 
água e para o abatimento efetivo da 
erosão, sedimentação e incremento de 
biodiversidade na região.

Rafael Gratão, que também é presidente 
do MNP (Movimento Nacional de 
Produtores), destaca que o Sindicato 
Rural de Campo Grande tem o papel 
de auxiliar os produtores locais nas 

atividades diárias e a sustentabilidade 
é um compromisso de todos. “Esse 
projeto começou lá atrás e ficamos 
felizes em ver que está sendo 
reconhecido e se tornando
referência”.

Durante o ato de assinatura, no Paço 
Municipal, o prefeito lembrou que o 
aumento constante da população 
impacta significativamente os 
mananciais. “Essa é a consequência do 
aumento da população. A necessidade 
cada vez maior de abastecimento para 
atender o ser humano está afetando 
diretamente as fontes subterrâneas de 
água doce. O nosso objetivo é assegurar 
incentivos para que os produtores 
adotem boas práticas para a melhoria 
da qualidade e do aumento da oferta de 
água. Tanto a prefeitura quanto esses 
produtores estão fazendo sua parte. A 
salvação dos mananciais depende de 
todos nós”, justifica Marquinhos.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente, Luis Eduardo Costa, 
reforça que o intuito da iniciativa 
é incentivar formas sustentáveis 
de comportamento e conscientizar 
quanto à importância do cuidado 
com a utilização dos recursos 
naturais. “A Semadur trabalha para 
dar continuidade nesse programa tão 
importante para toda a população 
campo-grandense”.

COM APOIO DO 
SRCG, PREFEITURA 
ASSINA CONTRATOS 
COM PRODUTORES 
DA BACIA DO 
GUARIROBA

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 03

manancial vivo



INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 04

PRODUÇÃO DE SOJA EM MS DEVE 
ULTRAPASSAR 10 MILHÕES DE 
TONELADAS NA SAFRA 2018/19

soja

O plantio de soja em Mato Grosso do Sul 
deve ultrapassar 10 milhões de toneladas. 
O anúncio foi feito durante a Abertura do 
Plantio de Soja Brasil safra 2018/19, na 
fazenda Jaraguá, em Terenos. O evento 
contou com a participação de mais de 
600 pessoas, entre produtores rurais, 
profissionais e estudantes do setor, além 
de lideranças rurais e políticas.

O presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, 
participou do evento e verificou as 
informações dos especialistas. “É bom 
começar uma safra com chuva e com 
acesso a boas informações. Em destaque, 
as palestras apresentadas no evento vão 
subisidiar todos os produtores rurais do 
estado”.

De acordo com os dados levantados 
pelo SIGA/MS – Sistema de Informações 
Geográficas do Agronegócio, ferramenta 
de monitoramento da Aprosoja/MS, a área 
disponível para o plantio da oleaginosa 
subiu 4% nas duas últimas temporadas, 
com produtividade prevista na casa das 
59 sacas por hectare em 2018/19.

O presidente da Aprosoja/MS – 
Associação dos Produtores de Soja de 
MS, Juliano Schmaedecke, destacou que 
a safra recorde no estado é a comprovação 
da consolidação da agricultura em Mato 
Grosso do Sul.

“Em 20 anos a produção estadual de 
soja cresceu 320%. Esse resultado não 

MAIS DE 600 PESSOAS 
PARTICIPARAM DA ABERTURA 
NACIONAL DO PLANTIO DE SOJA, 
EM TERENOS



seria possível sem o trabalho do agricultor 
sul-mato-grossense e sem o avanço das 
pesquisas. Por isso, quero agradecer o apoio 
da Embrapa, Fundação MS e Fundação 
Chapadão, instituições que nos ajudaram 
a difundir as mais diversas tecnologias – 
entre elas o plantio direto, que revolucionou 
a forma como cultivarmos a terra”.

Segundo o presidente do Sistema 
Famasul, Mauricio Saito, o desempenho 
positivo do setor é fruto do trabalho 
desenvolvido pelos produtores rurais, em 
parceria com a comunidade científica. 
“Mato Grosso do Sul possui um ambiente 
favorável a agricultura, em especial à 
produção de soja, que deverá apresentar um 
aumento de área próximo a 5%, com boas 
perspectivas de produtividade, estimas-
se uma produção recorde de 10 milhões 
de toneladas, na temporada 2018/19, 
resultado amparado pela adesão de novas 
tecnologias de produção por parte dos 
produtores rurais.

Os dois representantes agradeceram os 
proprietários da fazenda Jaraguá, Márcio 
e Walter Duch. “É uma demonstração 
clara do empreendedorismo do produtor 
rural brasileiro. Vocês [família Duch] 
fizeram a transformação e mostraram a 
sociedade brasileira do que é possível ser 
realizado com a adesão a tecnologia.  Em 
uma propriedade com variados níveis de 
degradação de pastagens a quatro anos, 
alcançando hoje elevados níveis produtivos, 
com produtividade superior a 70 sacas por 
hectare”, afirmou Mauricio Saito.

O presidente da Aprosoja Brasil, 
Bartolomeu Braz Pereira, parabenizou Mato 
Grosso do Sul. “É muito bom ver a casa 
cheia, mesmo com toda a chuva, em um 
evento que marca o início de uma grande 
safra para Mato Grosso do Sul e para o 
Brasil”.

Do mesmo modo, o Secretário da 
Semagro, Jaime Verruck, destacou o 
crescimento local associado ao agro. “É 
impressionante ver o desenvolvimento 
de Terenos e de Mato Grosso do Sul à 
medida que o setor produtivo avança”.  A 
deputada federal, Tereza Cristina Correa 
Dias, salientou: “Eu sou também de Terenos 
e para mim é uma alegria muito grande, 
começamos uma safra abençoada com 
essa chuva”.

Após a abertura, a diretora do Conselho 
de Informações sobre Biotecnologia (CIB), 
Adriana Brondani, com o painel técnico O 
futuro da biotecnologia e a importância do 
glifosato para a agricultura brasileira. “O 
Brasil adotou a biotecnologia há 20 anos e 
hoje temos várias culturas com adesão à 
tecnologia, em taxas muito altas”.

O pesquisador da Embrapa, Dionisio 
Gazziero, falou da importância do glifosato 
na agricultura brasileira e de técnicas de 
cultivo sustentáveis: “Hoje temos em todo 
Brasil com 32 milhões de hectares com 
o plantio direto no sistema de produção. 
Nesse sentido, o glifosato se faz importante.

Na sequência, o especialista em 
Agronegócio da MB Associados, Alexandre 
Mendonça de Barros, falou sobre as 
Perspectivas do mercado da soja, cenário 
político e macroeconômico. “Hoje uma das 
maiores influências do mercado nacional é 
a guerra comercial entre a China e o Estados 
Unidos. Os chineses têm o maior saldo 
comercial e a maior parte está associada 
a produção de industrializados, antes 
produzidos pelos americanos, resultado na 
tarifação, por parte do governo Trump, dos 
produtos do país asiático”. Barros falou 
ainda dos resultados das safras anteriores 
e dos impactos do tabelamento do frete.
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O Senar/MS e o Sindicato Rural 
de Campo Grande realizarão no dia 
19 de outubro de 2018 o Dia de 
Campo: Modelos Sustentáveis na 
Produção de Hortaliças. O evento, 
cujo público está estimado em 200 
pessoas, será realizado na Estância 
Chiquito, em Campo Grande/MS.

A programação iniciará às 07h30 
e vai até às 13h30, com a presença 
de produtores de 11municípios. 
Serão realizadas seis estações 
no giro tecnológico: a primeira 
sobre o Manejosustentável de 
Fertirrigação; Tecnologia de 
Aplicação de Defensivos; Adubação 
Verde;Produção de Húmus 
sustentável; Controle Biológico 
de Insetos na Horticultura e 
Tecnologias para Horticultura.

Com apenas sete hectares, a 
propriedade do senhor Antônio 

Sérgio Chiquito é exemplo degestão 
e empreendedorismo. “Eu tenho 23 
estufas e faço o plantio escalonado 
de milho eabobrinha, além da 
vermicompostagem. Eu recebo o 
conteúdo ruminal do um frigorífico 
epossuo a licença ambiental para 
isso. Em relação à venda da matéria 
orgânica, tem tido muita demanda 
devido à qualidade do produto”, 
afirmou. Com o minhocário, 
segundo Chiquinho, o lucro tem 
ultrapassado 50%.

Em Mato Grosso do Sul, 500 
produtores rurais são atendidos 
pela Assistência Técnica 
eGerencial,  na vertente Hortifrúti 
Legal, Contando Campo Grande 
são 30 municípios integrados.

No ano passado, Campo Grande 
produziu 7,6 mil toneladas de 
hortifrutis.

SENAR/MS E SRCG 
REALIZAM DIA 
DE CAMPO EM 
PROPRIEDADE DE 
CAMPO GRANDE

DIA DE CAMPO
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O Sindicato Rural de Campo Grande 
participou em setembro, de um Simpósio 
jurídico em Brasília sobre O Agronegócio 
na Interpretação do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça). Estar em contato 
com tais assuntos é importante para 
poder subsidiar com informações os 
produtores rurais e dar mais segurança 
jurídica para o setor.

 
O consultor jurídico do SRCG, Lucas 

Abes Xavier, representou a entidade no 
evento que reuniu ministros e advogados 
de todo o país no dia 26 de setembro. O 
seminário foi dividido em três painéis, 
sendo o primeiro sobre “O agronegócio 
brasileiro no cenário mundial”, o segundo 
abordou o “Arrendamento rural” e o 
terceiro falou sobre “A recuperação 
judicial das empresas agrícolas”.

 Entre os assuntos que mais interessam 
aos produtores sul-mato-grossenses, o 
consultor jurídico destaca a ilegalidade da 
cláusula de pagamento em produtos em 
contratos de arrendamento, mesmo sob 
a tendência de mudar de posicionamento, 
e a recuperação judicial de produtores 
rurais. “Pude perceber que os ministros 
estão preocupados com em conhecer a 
realidade da produção rural para poder 

tomar decisões mais justas”, afirma.
 
Segundo Lucas Xavier o STJ se mostrou 

com posicionamento bem avançado 
em relação a recuperação judicial rural, 
entendendo que não há a necessidade 
de inscrição na Junta Comercial estadual 
e que todos os créditos estão sujeitos a 
lei de recuperação judicial. “Isso é muito 
bom, abre mais possibilidades para o 
produtor se recuperar financeiramente”.

 
Sobre a cláusula de pagamento em 

produtos, o STJ tem posicionamento 
de que é ilegal, mas demonstrou estar 
interessado em “manter decisões 
estáveis para garantir a atração de 
investimentos externos”.

 
Na oportunidade o embaixador da 

China, Li Jinzhang, disse que seu país tem 
grande interesse de investir no Brasil, por 
vislumbrar as oportunidades de produção 
disponíveis aqui, porém a conjuntura 
política e a falta de infraestrutura são 
pontos que de certa forma travam os 
investimentos. “Ele citou o cenário político 
pré-eleitoral e a greve dos caminhoneiros 
que assustou bastante os investidores”.

SRCG PARTICIPA 
DE SIMPÓSIO 
SOBRE O 
AGRONEGÓCIO NA 
INTERPRETAÇÃO 
DO STJ

Agronegócio 
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 Ex-ministro da Agricultura e ex-
presidente da Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI) e da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) e atual 
embaixador da FAO para as Cooperativas, 
Roberto Rodrigues será homenageado 
pelo Instituto de Engenharia, no dia 23 
de outubro, com o título de Eminente 
Engenheiro do Ano de 2018. 

 Honraria - Outorgado há 54 anos pelo 
Instituto de Engenharia, que completa 
102 anos em outubro, o título é um 
reconhecimento aos profissionais de 
destacada atuação no meio ou que 
tenham uma carreira marcada por 
contínuas contribuições para a elevação 
e para o aprimoramento da engenharia. 
A entrega ocorrerá no Centro Fecomércio 
de Eventos – Teatro Raul Cortez – em 
São Paulo.

 Biografia - Engenheiro agrônomo e 
agricultor, Rodrigues é coordenador do 
Centro de Agronegócio da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), presidente do 
LIDE Agronegócios, além de participar 
de inúmeros conselhos empresariais, 
institucionais e acadêmicos. Na vida 
pública, além de ministro da Agricultura, 
foi secretário de Agricultura do Estado de 
São Pauto. Foi professor do Departamento 
de Economia Rural da UNESP, em 
Jaboticabal (SP), e também presidente 
do Conselho Superior do Agronegócio 
da FIESP – COSAG, da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), da Associação Brasileira 
do Agronegócio (ABAG) e da Academia 
Nacional de Agricultura da SNA. (Instituto 
de Engenharia)

ENGENHEIRO DO ANO: ROBERTO RODRIGUES É 
O EMINENTE ENGENHEIRO DO ANO 2018
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O Sindicato Rura l  de  Campo 
Grande sedia  em 27 de outubro 
o curso E-Socia l  prát ico ,  vo l tado 
para micros ,  pequenas e  médias 
empresas e  o  produtor  rura l .  Será 
um dia  inte i ro  de capaci tações 
sobre  o  S istema de Escr i turação 
Dig i ta l  das Obr igações F iscais , 
Prev idenciár ias  e  Trabalh istas 
e  as  novas obr igações para 
empresas.

O conteúdo programát ico 
inc lu i  as  fases de implantação 
do E-Socia l  para  empresas em 
vár ias  fa ixas de faturamento ,  a 
t ransmissão das informações , 
o cadastro  de colaboradores ,  o 
env io  para  a  Recei ta  Federa l ,  a 
geração das guias de impostos 
e  a  segurança e  saúde dos 
t rabalhadores.

O curso que acontece das 
8h às 17h30,  será  minist rado 
pelo  advogado e  professor  José 
Al f redo do Prado Junior.  Em seu 

curr ícu lo  consta  exper iência 
com tre inamento prof iss ional , 
especia l ização na área t rabalh ista 
e  prev idenciár ia  com mais  de 10 
anos de atuação.

Podem par t ic ipar  prof iss ionais 
das áreas de recursos humanos, 
administração pessoal ,  contábi l  ou 
que atuam di reta  ou indi retamente 
com micro e  pequenas empresas , 
empregadores pessoa f ís ica  e 
demais  interessado no assunto. 
O invest imento var ia  de R$ 300 a 
R$ 450.

A real ização é  da Prado 
Treinamentos e  o  evento conta 
com apoio  do S indicato Rura l 
de  Campo Grande ,  Set log MS e 
Sinduscon MS.  Mais  informações 
e  inscr ições podem ser  obt idas 
no s i te  www.pradotre inamentos.
com.br  ou pelo  e -mai l  cursos@
pradotre inamentos.com.br. 

e-social

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 10

SISTEMA 
E-SOCIAL É TEMA 
DE CAPACITAÇÃO 
NO SINDICATO 
RURAL EM 
OUTUBRO
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Agro de ms

Dados divulgados recentemente pelo 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas aponta um crescimento de 30% 
nas áreas de florestas plantadas em Mato 
Grosso do Sul. Do total, 99,5% se refere ao 
plantio de eucalipto.

 
De acordo com o presidente do Sindicato 

Rural de Campo Grande, tal desenvolvimento 
do estado revela um produtor antenado, de 
olho no mercado promissor da silvicultura e 
sustentável. “Em nosso estado, a produção 
florestal tem crescido cada vez mais, trazendo 
divisas ao Mato Grosso do Sul e fortalecendo 
um setor próspero”.

 
Em apenas um ano, a produção na 

silvicultura e extração vegetal aumentou 
28,7% e teve um valor de R$ 1 bilhão no 
estado. O crescimento foi impulsionado pela 
silvicultura, que teve um aumento de 30,4% no 
valor da produção, de acordo com os dados 
do PEVS (Produção da Extração Vegetal e da 
Silvicultura) 2017.

 
Ainda segundo o relatório do IBGE, a 

silvicultura representa os processos de 
exploração de florestas plantadas para 
fins comerciais e corresponde a 95,4% da 
produção florestal. Nas áreas de florestas 
plantadas, o eucalipto tem quase a totalidade 
da produção no estado, com 99,5%. Já o pínus 
representa 0,5% das florestas plantadas.

 
No estado, desde 2009 o valor de produção 

alcançado pela soma dos produtos da 
silvicultura vem superando a extração vegetal. 
A extração vegetal, que explora recursos 
vegetais naturais, representa apenas 4,1% da 
produção em MS.

 

Dentre os produtos madeireiros da 
silvicultura, foi registrado aumento de 16,9% 
na produção de carvão vegetal, 34,9% na 
produção de lenha e 28,8% na produção de 
madeira em tora. Já na extração vegetal, 
somente o carvão vegetal apresentou 
aumento na produção, que foi de 3%.

 
Com relação à produção nacional, MS 

ocupa o oitavo lugar no ranking com R$ 1,07 
bilhão. No nível municipal, o destaque é para 
Três Lagoas, a 338 km de Campo Gr ande, 
que em 2017 apresentou o maior valor de 
produção florestal primário do País, com R$ 
389,9 milhões, assumindo a primeira posição 
no ranking nacional.

 
Sistemas de integração -  O Mato Grosso 

do Sul é referência na implementação dos 
sistemas de integração, no qual é possível 
produzir até três atividades (agricultura – 
pecuária  - floresta) em um mesmo espaço, 
a agricultura de precisão, que maximiza a 
capacidade produtiva das áreas de cultivo e 
a utilização de variedades mais produtivas. 
Todas estas práticas permitem o aumento da 
produção sem a necessidade de abertura de 
novas áreas, preservando assim as áreas de 
reserva.

 
Segundo estudo patrocinado pela Rede 

de Fomento de Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta e realizado em 2016, a adoção das 
diferentes modalidades de integração (ILPF) 
já havia chegado a 11,5 milhões de hectares 
no Brasil, deste total, Mato Grosso do Sul era o 
Estado com maior área, chegando a 2 milhões 
de hectares com alguma forma de integração. 
Estes números demonstram a disposição dos 
agricultores e pecuaristas em buscar sistemas 
produtivos sustentáveis, onde é possível obter 
maior produtividade utilizando a mesma área.

SUSTENTÁVEL, PRODUTIVO 
E EFICIENTE: AGRO DE MS 
SE CONSOLIDA EM VISÃO 
EMPREENDEDORA
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treinamento

A equipe do Facebook realizou o 
treinamento “Impulsione seu Negócio” 
na sede do Sindicato Rural de Campo 
Grande. Jornalistas, estudantes, 
empresários, profissionais do agro 
e da saúde tiveram a oportunidade 
de conhecer a fundo ferramentas 
que aumentam a visibilidade para 
empreendedores.

“A boa comunicação é essencial 
para todos os setores e no meio agro 
tem sido um dos principais desafios. 
Divulgar de forma inteligente os 
inúmeros conteúdos positivos 
propostos pelo setor é um obstáculo, 
e por isso acabamos pagando um 
preço”, pontua o presidente do 
Sindicato Rural de Campo Grande, 
Ruy Fachini Filho. “Até pouco tempo 
não imaginávamos ter o Facebook 
no nosso Sindicato e ficamos muitos 
satisfeitos com a acessibilidade”, 
completa.

As 4 horas de capacitação 
envolveram conteúdos como: 
Introdução ao Facebook, diferença 
entre perfil e página, como gerenciar 
uma página, dicas de conteúdo e 

criação de anúncios. No segundo 
momento o público apresentou 
mecanismos que ajudam a segmentar 
e direcionar as postagens aos 
potenciais clientes. Na sequência, o 
conteúdo se voltou para o Instagram, 
com conceitos básicos e dicas de 
como produzir conteúdos criativos 
com foco em negócios.

O evento que contou com cerca 
de 100 participantes, finalizou a 
programação com instruções sobre 
como produzir audiovisual para 
plataforma móveis, garantindo 
audiência em engajamento.

FACEBOOK REALIZA 
TREINAMENTO NO 
SINDICATO RURAL DE 
CAMPO GRANDE
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Campo Grande (MS) – O projeto 
do outlet de Campo Grande dará 
lugar ao primeiro shopping do 
Agronegócio do país. A nova 
proposta de reunir todos os 
segmentos rurais dentro de um 
espaço, englobando produtos, 
serviços e eventos foi apresentada 
nesta segunda-feira (1º) pela 
Rivercom ao Governo do Estado.

A empresa proprietária 
do espaço já construído em 
Campo Grande, considerou que 
o agronegócio é o setor mais 
promissor do país, além da maior 
vocação do Mato Grosso do Sul. 
Tito Bessa Junior explicou que 
o projeto original era do outlet, 
mas com as novas demandas 
de mercados, adensadas em 
shoppings, criou na Capital um 
excesso de oferta o que gerou o 
sentimento de esgotamento nas 
marcas.

“Já investimos R$ 30 milhões 
na construção do local, estudamos 
bastante por seis meses e 
decidimos mudar a proposta. O 
shopping vai reunir fornecedores 
e vendedores, além de eventos 
como leilões e cursos, tudo dentro 
do conceito de shopping. Mas 
o projeto só foi possível com o 
comprometimento do Governo do 
Estado em apoiar a ideia”, explica 
Tito Bessa Junior, proprietário da 
Rivercom.

A proposta foi apresentada 
nesta tarde ao governador 
Reinaldo Azambuja e ao titular 
da Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 

Familiar), secretário Jaime 
Verruck. Complementando a 
ideia, o Governo do Estado propôs 
a criação do Agro Fácil, uma 
adaptação do Fácil que integra 
todos os serviços estaduais 
voltados para o setor rural.

“O proprietário vai poder 
tirar dúvidas, emitir guias de 
pagamento, GTAs (Guia para 
Trânsito Animal), solicitar licenças 
ambientais, assistência técnica, 
créditos, além de informações 
sobre programas de apoio 
desenvolvidos pelo Governo do 
Estado”, explica o secretário Jaime 
Verruck, que recebeu o empresário 
e o diretor do empreendimento 
Antonio Mascarenhas, junto com 
o superintendente da Semagro, 
Bruno Gouveia.

O projeto é para 2019 e o 
lançamento deve ser realizado 
nos próximos meses. O shopping 
que tem 30 mil m² contará com 
115 espaços para operações dos 
principais players do setor, além 
de área externa com plantio de 
culturas e apresentação de novas 
tecnologias distribuídos em área 
de 110 mil metros².

No início de 2018 o Governo 
do Estado finalizou as obras de 
implantação de uma rotatória no 
anel viário de Campo Grande, que 
dará acesso ao então shopping 
Outlet Premier. Foram investidos 
R$ 1,4 milhão na obra que inclui a 
pista duplicada com acostamento, 
revitalização do asfalto e a rede de 
drenagem sob a BR-262.

CAMPO GRANDE TERÁ O PRIMEIRO 
SHOPPING DO AGRONEGÓCIO DO BRASIL

shopping  do agro



SEMAGRO REGULAMENTA 
COMPENSAÇÃO DE 
RESERVA LEGAL 
EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO

RESERVA LEGALL
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Será publicada nos próximos 
dias no Diário Oficial do Estado 
uma resolução que define os 
procedimentos para compensação 
de reserva legal por áreas inseridas 
dentro de unidades de conservação 
e que ainda não tenham sido 
indenizadas pelo poder público. A 
medida era muito aguardada e se 
revela uma solução perfeita. Resolve 
o problema de quem aguarda há 
anos o pagamento de suas terras 
desapropriadas para integrar 
unidade de conservação; assim 
como daqueles que já não têm área de 
reserva legal e precisam compensar, 
e por fim do poder público que pode, 
desta forma, fazer a regularização 
fundiária dos parques.

A Resolução é conjunta da 
Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar) e SAD (Secretaria de 
Administração e Desburocratização) 
e foi assinada nesta sexta-feira (21) 
pelos secretários Jaime Verruck 
e Edio Viegas, durante reunião 
extraordinária do CECA (Conselho 
Estadual de Controle Ambiental), 
realizada no auditório do Instituto 
de Meio Ambiente de Mato Grosso 
do Sul. O anúncio coincide com o 
Dia da Árvore, início da Primavera 

e também o 18º aniversário de 
criação do Parque Nacional da Serra 
da Bodoquena, a segunda maior 
unidade de conservação presente 
em Mato Grosso do Sul e que contém 
a mais extensa área remanescente 
de Mata Atlântica no Estado.

Parques

O Parque da Serra da Bodoquena, 
aliás, é um dos que serão beneficiados 
pela resolução. “Temos um Termo de 
Ajustamento de Conduta assinado 
com os Ministérios Públicos 
Estadual e Federal, Ibama e ICMBio, 
sobre a Serra da Bodoquena para 
compensação de reserva legal, e 
essa resolução traz o normativo. 
Ela não cria nada, só define como 
as propriedades rurais que estão 
inseridas dentro da unidade de 
conservação vão poder ser utilizadas 
para compensar a ausência de 
reserva legal em outras áreas”, 
explicou Jaime Verruck.

O Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena abrange área de 77 
mil hectares nos municípios de 
Bonito, Bodoquena, Jardim e Porto 
Murtinho. A maior unidade de 
conservação presente no Estado 
é o Parque Estadual do Rio Negro, 
localizado no Pantanal, com 78 mil 
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hectares, dos quais 67 mil ainda 
não foram indenizados e, portanto, 
podem ser agora negociados para 
compensação de reserva legal. Já o 
Parque Estadual Nascentes do Rio 
Taquari, que ocupa 30,8 mil hectares 
dos municípios de Alcinópolis e 
Costa Rica, dispõe de 25,2 mil 
hectares ainda não indenizados e 
são passíveis de compensação.

Municipais

A resolução se aplica, também, a 
áreas de unidades de conservação 
municipais. Verruck afirma que as 
propriedades inseridas em unidades 
de conservação terão prioridade 
na análise do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) para que os donos 
possam negociar as áreas com 
quem precise fazer a compensação 
de reserva legal. Também será dada 
prioridade na negociação aos donos 
de imóveis rurais do Estado. Não 
havendo interesse, a oportunidade 
se estenderá a todo país. Só pode 
ser compensada área em bioma 
equivalente (cerrado com cerrado, 
pantanal com pantanal, mata 
atlântica com mata atlântica).

Jaime Verruck chamou a atenção 
para a importância da medida do ponto 
de vista legal. “Estamos trabalhando 
para, efetivamente, ter um ganho 
ambiental no Estado. Essa resolução 
permite que aqueles produtores que 
foram afetados e não indenizados, 
tenham a oportunidade de obter a 
indenização, bem como aqueles que 
precisam acertar as contas com o 
meio ambiente encontrem um meio 
eficaz de compensar a reserva legal. 
Isso tudo dentro do Código Florestal. 
E desta forma o Estado aumenta seu 
patrimônio natural.”

Reserva legal

A reserva legal é a parte do imóvel 
rural que, coberta por vegetação 
natural, é destinada para manutenção 
da biodiversidade, deve permanecer 

intocada. Varia de 20% a 50% da 
área total do imóvel, dependendo 
do bioma e da região em que estiver 
inserida. Caso o proprietário rural 
tenha desmatado além do permitido 
- e isso tenha ocorrido antes de 22 de 
julho de 2008, quando o atual Código 
Florestal entrou em vigor -, ele deve 
compensar esse passivo ambiental 
recompondo a reserva ou adquirindo 
áreas de outras propriedades 
que tenham vegetação nativa em 
excesso e que seja do mesmo bioma. 
A mais nova alternativa a esses 
proprietários é adquirir áreas ainda 
não indenizadas de unidades de 
conservação.

CECA

O Ceca é órgão de função consultiva 
e deliberativa para o estabelecimento 
de diretrizes da Política Estadual 
de Meio Ambiente. É composto 
por membros do Poder Público e 
representantes da sociedade civil, 
tendo na presidência o secretário de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 
Jaime Verruck e, na sua ausência, 
como suplente o secretário adjunto 
Ricardo Senna.

Na reunião extraordinária desta 
sexta-feira (21), além da assinatura 
da resolução que estabelece normas 
para compensação de reserva legal 
em unidades de compensação, 
foram distribuídos dois processos 
para análise e o parecer do relator 
será votado na próxima reunião 
do Conselho, que acontecerá dia 
25 de outubro. São processos de 
licenciamento para instalação de 
dois linhões para distribuição de 
energia elétrica, um de 120 e outro 
de 147 quilômetros. Os técnicos do 
Imasul já analisaram o EIA/RIMA 
(Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental) dos 
empreendimentos, que agora foram 
submetidos ao CECA.
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PECUARISTA GARANTE 7% 
A MAIS DE GANHO POR 
ARROBA

maior ganho

Exportar carne bovina certificada para a União 
Europeia e receber até 7% a mais por arroba é 
uma realidade de pecuaristas do Mato Grosso 
do Sul, que investiram no controle do rebanho e 
agora colhem os frutos em rentabilidade. O ganho 
é resultado da inclusão da propriedade na Lista 
Trace, Cota Hilton, Precoce MS e bonificação por 
acabamento.

É o caso do proprietário da Fazenda Asa 
Branca, Luis Paulo, que exporta carne bovina com 
certificação há 8 anos. Ele recebe bonificação 
de até R$ 9 por arroba e explica que o processo 
exige dedicação, mas vale a pena. “No início é 
mais complicado por que são várias visitas do 
Ministério e é preciso estar com tudo em dia, 
mas com as orientações da Dígitos Certificadora 
a gente pega a prática e passa a ter uma carne 
certificada”.

Por oferecer uma carne de animal precoce e 
com bom acabamento, Luis Paulo se enquadra 
em todos vários programas, que fazem diferença 
no orçamento. “No último abate recebi R$ 142 por 
arroba e com as bonificações que somaram R$ 9, 
tive total de R$ 151. Isso me possibilita investir 
mais em um bezerro de qualidade e em nutrição, 
por exemplo”, conta.

A Dígitos Certificadora é responsável por 
coletar as informações da propriedade e iniciar o 
processo de cadastramento de adesão ao SISBOV 
(Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação 
de Bovinos e Bubalinos), com isso o proprietário 
passa a se adequar a Instrução Normativa nº 
17 de 13 de julho de 2006 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 
se comprometendo com o que exige a legislação.

Uma vez aderida ao sistema, a propriedade 
passa a se adequar a todos os trâmites exigidos 
na IN 17, iniciando pela identificação de todo o 
rebanho e a inclusão na Base Nacional de Dados 
– BND. A Dígitos Certificadora faz uma vistoria de 
conformidade e com o aval é enviado ao MAPA a 
solicitação de Auditoria Oficial. Com a aprovação 
do órgão federal em até duas semanas a 
propriedade passa a integrar a tão almejada Lista 
Trace.

Mato Grosso do Sul tem hoje 250 
propriedades na seleta lista, que possibilita o 
produtor a negociar o gado com frigoríficos 
que exportam para a Europa, que são o JBS e 

o Marfrig em Mato Grosso do Sul.  Para 
receber a bonificação Europa os animais 
deverão seguir as exigências da Instrução 
Normativa nº 17, cumprindo prazos de 
noventena/quarentena dos animais e a 
parte documental, agregando assim até R$ 
2 a mais por arroba. A bonificação Europa 
não tem exigências quanto a raça e sexo dos 
animais, porém preza por animais precoces.

Outra bonificação alcançada com o 
SISBOV é a Cota Hilton, neste caso os animais 
devem ser identificados até os 9 meses e 29 
dias e abatidos machos inteiros com dente 
de leite, machos castrados e fêmeas até J4. 
“Prezamos pela precocidade e qualidade, 
por que juntamente com a bonificação 
Europa orientamos o produtor a conseguir 
outras bonificações, como o Precoce MS 
do Governo do Estado, que premia animais 
com até 36 meses e o SISBOV é um dos 
critérios para a classificação da propriedade 
dentro do programa, aumentando assim a 
bonificação.”, explica a veterinária da Dígitos 
Certificadora, Aline Rohr.
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adubação

Qual o momento exato de 
adubar o pasto? Como é a tomada 
de decisão e quais aspectos levar 
em conta neste processo? As 
perguntas acima ainda cercam 
muitos produtores rurais de Mato 
Grosso do Sul, que poderão sanar 
dúvidas quando a adubação dos 
pastos no dia 15 de outubro, a 
partir das 19h, no Sindicato Rural 
de Campo Grande (SRCG).

Neste dia acontecerá a palestra 
com a Cintia Neves, especialista 
agronômica da Yara Brasil, que 
abordará a adubação, desde a 
etapa de preparo do solo, neste 
momento de chuvas, até dicas de 
manejo e utilização de insumos.

“Nossa pretensão é transferir 
conhecimento para que o 
pecuarista  consiga tirar o máximo 
de potencial da sua área, repondo 
nutrientes necessários”, destaca 
Cintia.

Segundo a agrônoma há 
pecuaristas que adubam os 
pastos, mas não trabalham de 
forma correta a correção do solo. 
“Alguns nem se quer corrigem 
o solo. Isso diminui o potencial 
da área que poderia ser mais 
produtiva. A proposta nesta 
palestra é apresentar alternativas 
que otimizem a área, diminuindo 
o tempo de retorno ao piquete, 
aumentando a produção de carne 
ou leite, na propriedade”, pontua.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas em 
horário comercial pelo telefone 
(67) 3341-2151 ou pelo e-mail 
recepcaosrcg@gmail.com.

ADUBAÇÃO DE PASTAGEM 
É TEMA DE PALESTRA NO 
SRCG NO DIA 15/10



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 – 143
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 133
 
MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Set-18  150,15               - 0,50
Out-18   152,80          - 1,10
Nov-18   152,60             -1,05
 
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 20/09
à vista – 143
Prazo / 30 dias – 145
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 81
Milho – saca de 60 quilos – R$ 30 

Fonte Scot Consultoria 

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

BOLETIM INFORMATIVO | Outubro 2018

1.061,91
1.061,91

1.061,91



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

C O R G U I N H O

R O C H E D O

Aniversariantes

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

PROJETO CAMPO FUTURO - 18/10 a  - /10 - 24H

MANEJO DE PASTAGENS - 29/10 a 31/10 - 24H

CORTE E COSTURA - MODELAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS  - 1/10 a 11/10 - 80H

FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE - 24/10 a 26/10 - 24H

PROCESSAMENTO DE CARNE DE PEIXE  - 8/10 a 9/10 - 16H

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BOVINOS - 25/10 a 27/10 - 24H

RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR - 18/10 a 19/10 - 16H

CASQUEAMENTO E MANUTENÇÃO DE CASCOS DE EQUIDEOS - 18/10 a 19/10 - 16H

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS - 4/10 a 5/10 - 16H

PROCESSAMENTO CASEIRO DA BANANA- 15/10 a 17/10 - 24H

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS - 25/10 a 27/10 - 24H


