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Olá amigos e amigas produtores rurais.

É com grande satisfação que escrevo 
pela primeira vez o editorial deste meio de 
comunicação, com a finalidade de trazer  
informações e promover o seu engajamento com 
os últimos fatos do agro e ações do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho.

Trazemos na capa desta edição a nova 
diretoria do Sindicato, alguns rostos conhecidos 
outros como novidade, mas todos à disposição 
da agropecuária. O time foi formado pensando 
em como atender com eficiência e clareza o 
sócio/produtor rural desta entidade. 

E nos colocamos à sua disposição, para 
tratarmos dos mais diferente temas, que possam 
emperrar nosso desenvolvimento ou àqueles 
que possam alavancar ainda mais a categoria.

Tivemos o prazer de receber em nossa 
sede, nos primeiros dias de gestão, nomes 
ilustres do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Pessoas que assim como nós, 
estão abertas ao diálogo com o produtor rural 
e se dispuseram a esclarecer fatos, por meio 
do 32º Encontro de Tecnologias para o Agro, 
ocorrido na primeira semana de março.

A ministra Tereza Cristina junto ao vice, 
Nabhan Garcia e a secretária adjunta de 
assuntos fundiários, Luana Ruiz, proporcionaram 
ao público presente uma verdadeira aula sobre 
as maneiras de progredir, amparados pela 
legislação vigente. Além disso, apresentaram 
alguns dos entraves sul-mato-grossenses e 
brasileiros, que nos desafiam. E em entrevista, 
nesta edição, detalham maneiras de como 
sobressair à insegurança jurídica.

A expectativa para o avanço da arroba do 
boi gordo no próximo semestre, confirmada por 
analista do Rabobank, e a parceria fechada pelo 
Sindicato Rural com a Assembleia Legislativa 
de MS, para a regulamentação de produtos 
artesanais, são exemplo de cenários positivos 
que se desenham a favor da produção, temas 
também abordados na revista.

Esperamos contribuir mensalmente para a 
informação do produtor e deixamos todas as 
portas abertas para ouvirmos as demandas, 
contribuindo diretamente para um setor mais 
unido e próspero.
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Editorial – Mensagem do Presidente 

ALESSANDRO OLIVA COELHO
Presidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, Rochedo e Corguinho



Em torno de 350 produtores rurais 
marcaram presença no 32º Encontro 
Técnico do Agro realizado, no Sindicato 
Rural de Campo Grande, Rochedo e 
Corguinho. O evento reuniu produtores 
rurais e autoridades em uma programação 
de peso, com a presença de representantes 
nacionais, como a ministra Tereza 
Cristina, o vice-ministro Nabhan Garcia e 
o superintendente da CNA, Bruno Lucchi, 
entre outros.

Aproveitando a oportunidade, 
o presidente do Sindicato Rural, 
Alessandro Coelho, entregou ao Mapa 
(Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), documento solicitando a 
desburocratização do georreferenciamento 
de propriedades rurais e incluindo 
a altimetria diretamente pelo SIGEF 
(Sistema de Gestão Fundiária), sem custos 
adicionais e beneficiando todo o país.

O documento foi 
entregue em mãos 

ao vice-ministro 
do Mapa, 
Luiz Antônio 
Nabhan Garcia, 
responsável 

pela Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários, que ministrou palestra sobre as 
questões indígenas, durante o Encontro. 
“Propriedade precisa ser respeitada e 
nós estamos aqui para seguir o que a lei 
manda. Invasão de propriedade é crime. 
O Brasil é uma grande nação e as leis 
precisam ser respeitadas”, disse. 

O governador Reinaldo Azambuja esteve 
presente e falou sobre insegurança jurídica, 
assunto de grande interesse 
dos produtores rurais. 
“Precisamos evitar 
conflitos, dialogando, 
buscando soluções 
e tentando reduzir 
os impactos dessas 
áreas que estão sob 
invasão. Muita coisa 
está sendo feita, 
pensada e planejada, 
com certeza vamos 
ter uma maior facilidade 
na interpretação das leis em 
breve”. 

32º ENCONTRO 
TÉCNICO DO 
AGRO REÚNE 350 
PRODUTORES NO 
SRCG
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Com a casa cheia, 
o presidente 

Alessandro 
Coelho 
destacou que 
a presença 
do produtor é 

imprescindível.  
“O Sistema 

Sindical para 
ser eficiente 

precisa estar junto 
do produtor, para que 

ele venha, nos procure e fale de suas 
necessidades, e nós possamos levar 
essas demandas para frente. Tivemos 
uma aula aqui de como o sistema 
funciona e tem sido eficiente, mas nem 
sempre o produtor tem essa percepção e 
isso que vamos tentar melhorar”.

Presidente da Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS), Maurício 
Saito abordou sobre a participação 
dos jovens no agronegócio. “Além 
de produzir com sustentabilidade, o 
produtor e o setor, de uma forma geral, 
têm a responsabilidade de comunicar à 
sociedade. “Temos 86% de população 

urbana e 14% rural. Essa maioria 
não conhece o que a gente faz”, 

afirma Saito. 

O evento foi promovido 
pelo Sindicato Rural de 
Campo Grande, com o 
patrocínio da Famasul, 
Senar/MS (Serviço 

Nacional de Aprendizagem 
Rural de MS), Sistema OCB/

MS, Sicredi, escritório Lybor 
Landgraf e MNP (Movimento 

Nacional de Produtores).

“A lei tem que ser clara e simples, a 
regulação da lei que precisa colocar 
os parâmetros. Hoje no Brasil temos 
leis muito complicadas e aí surge essa 
interpretação da lei que as vezes deixa 
dúvidas e temos muitos exemplos disso. 
No Ministério da Agricultura, uma de 
nossas prioridades é a simplificação 
e desburocratização das Instruções 
Normativas, das portarias, enfim, porque 
isso não pode sobrepor a lei. Ela pode 
regular e nortear de como vai ser feito. Eu 
acho que tem coisas muito antigas que 
precisam ser revistas, hoje o mundo anda 
muito rápido, a gente tem que simplificar 
os processos e isso trará segurança 
jurídica.E isso não é só para produtor 
não, o Brasil tem insegurança em vários 
setores, mas a sociedade tem que exigir 
mudanças e o judiciário, o executivo e 
o legislativo têm que estar integrados, 
dando segurança nas leis para quem vai 
utilizar delas.

Ainda temos muitas coisas para 
fazer e muito já foi feito nesses 90 
dias, principalmente em relação aos 
pedidos dos setores em relação a 
desburocratização, simplificando 
processos. O Ministério da Agricultura é 
enorme e todo dia a gente tem resolvido 
problemas que às vezes existem há 40 
anos e com simples modificações nós 
conseguimos facilitar a 
vida de quem produz 
e empreende nesse 
país”.

Tereza Cristina, 
ministra de 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 
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Todas as entidades e o próprio governo tem sido muito questionado, então é 
o momento de ter mais pragmatismo e resultados. É um momento oportuno 
para o sindicalismo, o fim da contribuição obrigatória é uma das formas 
que a gente tem de acelerar as mudanças que precisamos fazer no 
nosso sistema. O sindicalismo de uma forma geral no Brasil é visto de 
uma forma negativa, por maus exemplos que existem, então temos 
que mostrar que o sindicalismo patronal rural é diferente dos demais 
e é importante que o produtor participe e tenha alguém que defenda 
seus interesses de maneira leal e com qualidade. Nesse momento 
nós precisamos ter mais organização, mobilização dos produtores 
para participarem dos seus sindicatos, cobrarem ações e as lideranças 
que estão a frente, puxar esse processo de mudança, que muitas vezes 
é traumática, mas necessária. Podemos ter um sindicalismo mais forte, de 
resultados.

Bruno Lucchi, Superintendente da CNA

A primeira ação para segurança jurídica é a gente estar dentro da lei. Checando que 
aquela propriedade, aquele título seja de lei e uma vez que é legítimo, a segurança 
jurídica já está implícita nesse contexto.

Os produtores estão ansiosos, porque são três meses de 
Governo, mas mais de 20 anos de conflito. Não cabe ao Governo 
atender pedidos individuais, os pedidos que nos chegam são 
de política de Estado. Segurança jurídica engloba diversas 
outras questões e eventuais alternativas estão inseridas nessa 
pauta. A regularização fundiária está acelerada. Já foi feito um 
levantamento de todos os estados do país, de todas as áreas 
pendentes de regularização fundiária. Já enumeramos todas as 
áreas aptas para a regularização e aquelas que não estão aptas, 
foi elencado patamares de pendências que nós vamos atender em 
seguida. Aquelas áreas aptas de serem regularizadas, assim serão.

Luana Ruiz Silva Figueiredo, secretária 
adjunta de Assuntos Fundiários MAPA 

Primeiramente o produtor deve é ele fazer uma autoanálise e entender que ele 
não é o único responsável pelo seu endividamento, então temos 

um histórico, sobretudo no Centro-Oeste, de produtores que 
perderam sua fazenda, que entregaram sua propriedade, 

porque não conseguiram lidar com o endividamento. 
Ele não é o único responsável, primeiro porque ele 
não controla o clima e, em segundo lugar porque há 
uma legislação no Brasil que protege o produtor em 
caso de insucesso da atividade. Ele não quer ser 
paternalizado, mas precisa ter uma chance, uma vez 

que o endividamento dele foi para trabalhar, para poder 
pagar sua dívida com trabalho e não com a venda da 

propriedade.

Henrique Jambiski, advogado do escritório Lybor Landgraf. 
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energia

SRCG CADASTRA 
PRODUTORES COM 
REGISTROS DE 
QUEDA DE ENERGIA 
ELÉTRICA

O Sindicato Rural de Campo Grande 
iniciou em abril, o cadastramento de 
produtores rurais que se dedicam 
atividades altamente dependentes de 
energia elétrica. A decisão do cadastro 
ocorreu após reunião com a equipe da 
Energisa, que propôs a criação de uma 
lista prioritária para momentos de queda 
ou oscilação de energia.

“A intenção é minimizar ao máximo 
os impactos que a falta de energia 
causa ao produtor rural. Principalmente 
aquele produtor em que a atividade é 
diretamente dependente da corrente 
elétrica, como a produção leiteira, 
avicultura, suinocultura, confinamentos 
e demais atividades. “Precisamos 
de alta eficiência na prestação do 
serviço, para não acarretar em nenhum 
prejuízo ao produtor, pois já pagamos 
valores expressivos por isso”, aponta 
o presidente”, aponta o presidente 
do Sindicato Rural de Campo Grande, 
Alessandro Coelho.

A reunião aconteceu entre diretores 
do Sindicato Rural de Campo Grande 
e o supervisor de relacionamento da 
Energisa, Jorge Selem, junto ao diretor 
técnico da empresa, Paulo Roberto dos 
Santos.

Para realizar o cadastro, o associado 
do Sindicato deve preencher o formulário 
disponível no site /www.srcg.com.br. 
Quem preferir pode entrar em contato 
pelo telefone (67) 3341-2151 ou o 
e-mail srcg@srcg.com.br, munidos dos 
seguintes dados:

Nome completo:
Unidade Consumidora:
Inscrição Estadual Rural:
Telefone e/ou e-mail:

 
Assessoria de Comunicação
Diego Silva - Agro Agência
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artigo

A Instrução Normativa – IN RFB nº 1877, de 14/03/2019, publicada no DOU de 
15/03/2019, promoveu algumas alterações importantes em relação ao normativo 
revogado – IN RFB nº 1562/2015, em especial quanto ao conceito de Valor de 
Terra Nua – VTN, para fi ns de arbitramento da base de cálculo do Imposto Sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR.

O § 1º, do artigo 1º, da IN RFB n° 1877/2019, conceitua o VTN como sendo 
o...”valor do solo com sua superfície e a respectiva mata, fl oresta e pastagem 
nativa ou qualquer outra forma de vegetação natural, excluídos os valores de 
mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes 
e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e fl orestas plantadas, 
observados os seguintes critérios: I – localização do imóvel; II – aptidão agrícola; 
III – dimensão do imóvel.”

A IN elimina qualquer dúvida quanto à necessidade de exclusão das 
benfeitorias no cálculo do VTN, não deixando margem para interpretações 
equivocadas por parte dos profi ssionais que realizam levantamentos técnicos 
para apuração do VTN nos municípios.

O mesmo normativo também conceitua o que é APTIDÃO AGRÍCOLA e o 
que signifi ca USO DA TERRA, mostrando que nem sempre a utilização efetiva 
da terra está de acordo com a sua aptidão agrícola, o que compromete a sua 
produtividade potencial ou a conservação dos recursos naturais nela existentes.

Quanto ao critério de APTIDÃO AGRÍCOLA, prevê a classifi cação das terras em 
6 (seis) categorias, considerando principalmente suas condições de manejo, de 
forma a garantir a melhor produtividade e a conservação dos recursos naturais. 
(lavoura-aptidão boa; lavoura-aptidão regular; lavoura-aptidão restrita; pastagem 
plantada; silvicultura ou pastagem natural e preservação da fauna ou fl ora).

Estes conceitos, expostos com muita clareza, permitem que o profi ssional 
responsável pelo levantamento técnico de preços de terras, consiga atribuir o 
VTN de cada área ou porção territorial do município, baseando-se apenas nos 
três itens elencados no § 1º, do artigo 1º, da IN, (localização, aptidão agrícola 
e dimensão do imóvel), sem considerar as benfeitorias edifi cadas e as culturas 
temporárias ou permanentes existentes.

Acredita-se que, com a nova IN, serão evitadas algumas distorções na 
interpretação do Valor da Terra Nua, o que irá refl etir em valores mais justos no 
pagamento do Imposto Territorial Rural.  Para que isto ocorra, é importante que 
os produtores rurais acompanhem, através dos seus sindicatos, os trabalhos das 
prefeituras para a fi xação do VTN nos respectivos municípios.  

COMENTÁRIOS SOBRE O VALOR 
DA TERRA NUA, DE ACORDO COM 
A NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DA RECEITA FEDERAL

Informações: www.lybor.com.br / (44) 3027 - 4500              WhatsApp (44) 9 9765 - 7777 / (44) 9 9986 - 6348 
 

 
 
ESPECIALISTA EM DÍVIDAS RURAIS 
MINISTROU, NO SINDICATO RURAL DE 
CAMPO GRANDE – MS, 
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES 
SOBRE OS PROBLEMAS QUE OS 
PRODUTORES RURAIS TÊM 
ENFRENTADO JUNTO AOS BANCOS 
 
 
 

O Sindicato Rural de Campo Grande 
realizou no último dia 05 de abril o 32º 
Encontro de Tecnologias com o Tema O 
FUTURO DO AGRO, evento no qual, em 
parceria com a LYBOR LANDGRAF – 
Advocacia Especializada em Crédito de 
Fomento e Dívidas com Bancos, trouxe para 
o evento a Palestra “ENDIVIDAMENTO 
RURAL: ESTRATÉGIAS JURÍDICAS 
PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO E 
SEGUIR PLANTANDO”, ministrada pelo 
advogado e Diretor Jurídico Geral da 
LYBOR Henrique Jambiski Pinto dos 
Santos.  

 

 
 

O Dr. Henrique, colaborador e consultor 
em crédito rural e endividamento de vários 
canais de televisão, jornais, revistas, rádios 
e sites especializados na internet, ensinou 
aos produtores sobre seus direitos acerca 
de revisão e prorrogação de dívidas, sempre 
com o objetivo de assegurar ao profissional 
do agro que se proteja das adversidades e 
siga com sua atividade mesmo em tempos 
de crise. 

 

 
 

“É uma atividade especial que gera 
segurança alimentar para a nação, além de 
ser a principal responsável pelo equilíbrio da 
balança comercial do País. Mas é praticada 
a céu aberto. O agronegócio sempre está 
sujeito a questões climáticas, ou pior, 
circunstâncias de mercado que venham a 
elevar o custo de produção e/ou derrubar os 
preços de venda do produto cultivado, 
ocasionando o descasamento das contas” 
disse Jambiski. “Daí a importância de cada 
produtor conhecer seus direitos e saber 
quais os limites da Lei nos encargos que lhe 
são cobrados e também saber quando pode 
exigir dos credores que prorroguem os 
contratos para garantir ao agroempresário o 
direito de pagar suas dívidas com trabalho, 
e não com a venda das suas garantias.”  

 

 
 
No final, reafirmou a disposição da 

LYBOR LANDGRAF de atender e orientar 
os produtores que necessitassem de auxílio 
ou orientação, sempre com o objetivo de se 
colocar ao lado do homem do campo nos 
momentos de dificuldade.  

Carlos Alberto Ferreira de Miranda
MPMG advocacia ambiental
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posse

CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL E 
HOMENAGENS 
MARCAM POSSE DA 
NOVA DIRETORIA

Presidida pelo produtor Alessandro 
Oliva Coelho, a nova diretoria do Sindicato 
Rural de Campo Grande tomou posse em 
uma noite marcada por homenagens a 
personalidades do agronegócio sul-mato-
grossense e que destacaram a importância 
da contribuição sindical voluntária.

Emocionado, o presidente Alessandro 
Coelho disse estar lisonjeado e honrado 
pela oportunidade e agradeceu a casa 
cheia, lembrando que os produtores “são 
a motivação da diretoria”. Agradeceu ao 
apoio da família e lembrou do produtor 
Laucídio Coelho, a quem chamou de “guru 
e mestre”.

Alessandro leu um trecho de Crônicas de 
uma vida centenária, escrita pelo Dr. Abílio 
Leite de Barros, um dos homenageados da 
noite e publicada no livro ‘A boa velha’, de 
Paulo Coelho Machado. O texto mencionou 
a importância do agronegócio no início 
de uma cidade em mudança ao longo 
dos anos, com atrativos que ficaram no 
passado, como a contribuição sindical 
obrigatória.

“Iniciamos um grande desafio de 
construir um novo sistema representativo 
dos produtores rurais. Temos como 
objetivos ampliar o número de associados 
contribuintes, prestar serviços que 
atendam as necessidades dos afiliados 
e apresentar ideias e soluções para 
nossos representantes, entre outros. 
Temos grande infraestrutura para atender 
nossos associados, tudo construído pelo 
nosso ex-presidente Ruy e gostaria de 
ressaltar aos produtores a necessidade de 

participar de ações políticas e sociais, as 
quais se encontram em mudança. Novos 
paradigmas são apresentados e é de 
grande importância o produtor se

posicionar, sob o risco de se tornar 
coadjuvante nesse tsunami de mudanças”, 
pontuou o presidente.

Em seu discurso de despedida, Ruy 
Fachini destacou que passou 22 anos 
na casa e há um mês preparando sua 
fala, lembrou de todos os desafios e 
a importância do Sindicato Rural tem 
para o produtor rural, ressaltando a nova 
fase, com o fim da contribuição sindical 
obrigatória.

“A gente sabe que pagamos muitas 
contas, sempre acaba caindo na mão do 
produtor rural,

mas precisamos lembrar que se 
evoluímos nos últimos anos para um 
grande produtor de alimentos não foi por 
acaso, teve muita pesquisa e o sistema 
sindical, que foram fundamentais. O que 
eu quero pedir hoje, no meu término, é 
que pensem com carinho nessa questão 
da contribuição sindical voluntária, que 
é muito importante para nós produtores 
rurais, não podemos enfraquecer o nosso 
sistema”.

Presidente do Sistema Famasul, 
Maurício Saito, parabenizou o ex-presidente 
Ruy Fachini pelo comprometimento com o 
setor e sua atuação à frente do sindicato 
rural e destacou a escolha da diretoria do 
presidente Alessandro Coelho, que alia 
experiência e juventude, incluindo vários 
nomes oriundos de projetos da Federação, 



como o Famasul Jovem e CNA Jovem.

“Uma demonstração clara da nossa 
preocupação em oxigenar o sistema a 
todo momento e sempre pautado com 
conhecimento e por isso a minha alegria 
de observar uma diretoria bastante pujante 
com a juventude, aliada a experiência 
daqueles que já tiveram e ainda tem

bastante relevância frente ao 
agronegócio do Estado”, afirmou o líder da 
Federação ao citar os membros da diretoria 
que participaram dos programas CNA 
Jovem, Famasul Jovem e Líder MS.

A senadora da República, Simone 
Tebet, lembrou que a classe produtiva é 
que, durante anos sustenta o país, e hoje 
é responsável por empregar 20 milhões 
de brasileiros. “Temos que ter coragem 
de dizer isso e, em Brasília, me coloco 
a disposição junto com nossa querida 
ministra Tereza Cristina para continuarmos 
na luta pela classe produtiva do país e não 
podemos permitir retrocessos do que já foi 
conquistado”.

Representando o Governo do Estado, 
o secretário Eduardo Riedel, desejou 
fé e determinação ao novo presidente 
e destacou que hoje o agronegócio 
tem maturidade para estar junto nas 
discussões da Agenda Brasil, que defende 
os interesses do país e que precisa se 
fazer presente.

“Temos aqui no Sindicato uma trajetória 
que valoriza a tradição, nossos pioneiros 
demonstrados aqui, mas carrega uma 
diretoria cheia de jovens, trazendo 
inovação, mudança e a certeza que esses 

valores fazem parte da agenda Brasil”.

Em nome da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul, o deputado Renato 
Câmara, reforçou em seu discurso o 
desejo pela implantação do Sistema de 
Inspeção Consorcial, que diz respeito à 
inspeção e fiscalização dos produtos de 
origem animal produzidos no Estado. 
“Trata-se de uma alternativa para que a 
Inspeção do Iagro seja ofertada pelos 
consórcios, e dessa forma, que possamos 
avançar, beneficiando a formação e o 
fortalecimento dos consórcios públicos 
intermunicipais”, finaliza.

Homenagens

A solenidade de posse contou com 
homenagens a produtores rurais que 
já exerceram cargos na diretoria do 
Sindicato Rural de Campo Grande, 
em reconhecimento aos relevantes 
ensinamentos para o agronegócio sul-
mato-grossense. Receberam a homenagem 
Tereza Luiza da Costa Thedim, conhecida 
como Thelú, e Abílio Leite de Barros, 
representado pelo filho Leonardo de 
Barros.

As homenagens começaram com 
Noely Arantes, que subiu ao palco para 
homenagear Thelú Tendin, tia da atual 
ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza 
Cristina, e que participou da diretoria do 
Sindicato entre 1998 e 2004. Em um texto 
emocionada, lembrou de toda trajetória 
e da representatividade que a produtora 
construiu ao longo dos anos em Mato 
Grosso do Sul.
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O preço do boi gordo deve chegar a 
níveis mais altos durante o segundo 
semestre de 2019, devido à desaceleração 
na oferta em relação a 2018 e o cenário 
mais positivo para a demanda da proteína. 
A informação é do Analista Sênior do 
Rabobank, Adolfo Fontes, que estará em 
Campo Grande durante o Confinar 2019.

Para o analista, as exportações de 
carne bovina devem continuar em alta 
em 2019, com crescimento de 7% em 
volume no primeiro bimestre e boas 
perspectivas para os próximos meses. 
“As exportações registraram recorde em 
2018 com crescimento de 11% em relação 
a 2017, para este ano a Rússia volta ao 
mercado externo como uma importante 
opção de destino, e isso deve movimentar 
as exportações”, afirma Adolfo Fontes. 

A Rússia apresentou aquisição média 
mensal de 4.200 toneladas no primeiro 
bimestre de 2019, muito abaixo da 
média mensal de 2017 acima de 12.000 
toneladas. Já no consumo interno a 
tendência é de recuperação durante o 
ano, com as expectativas de melhora 
no cenário econômico local. “Devemos 
retomar o consumo local de proteína 
animal próximo aos níveis pré-crise”, 
afirma.

O Mercado do boi gordo e dos grãos: 
análise do mercado interno e externo, será 
o tema da palestra de Adolfo Fontes no 
dia 23 de abril, às 11h, durante o Confinar. 
O evento é destinado a produtores rurais, 
profissionais e estudantes ligados à 
agropecuária, que tenham por interesse 
a atualização quanto as tecnologias para 
pecuária de corte. As inscrições podem 
ser realizadas no site www.confinar.net.br.

Histórico Confinar

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

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

PREÇO DO BOI GORDO 
DEVE SUBIR NO SEGUNDO 
SEMESTRE, AFIRMA 
ESPECIALISTA

confinar
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PRODUTORES 
RURAIS PARTICIPAM 
DO PLANTIO DE 5 
MIL ÁRVORES EM 
NASCENTES DA CAPITAL

arcp

Na data em que se comemora o 
Dia Mundial da Água (22 de março) a 
Associação de Recuperação, Conservação 
da Bacia do Guariroba (ARCP), reuniu 
parceiros do programa com o presidente 
do Sindicato Rural de Campo Grande 
(SRCG), Alessandro Coelho, para discutir 
demandas e apresentar iniciativas dos 
produtores rurais para a recuperação da 
Bacia do Guariroba.

 
O presidente destacou que é 

fundamental a discussão de pautas ligadas 
ao uso consciente e racional da água. 
“As diferentes estratégias sustentáveis 
adotadas, têm feito da agropecuária 
um bom exemplo na manutenção e 
recuperação de nascentes e rios que 
cortam Mato Grosso do Sul. O projeto 
que reúne produtores na recuperação do 
Guariroba é uma prova disso”, relata.

 
De acordo com a empresária rural e 

vice-presidente da ARCP, Cristina Possari, 
as ações comemorativas são importantes 
para mostrar à população os trabalhos 
relevantes desenvolvidos pela entidade.

 
“A programação da Semana da Água 

quer mostrar à população de Campo 
Grande quais ações a ARCP vêm 
desenvolvendo na Bacia do Guariroba, 
unindo produtores, com auxílio do 
Sindicato Rural de Campo Grande, 
representantes da Agência Nacional de 
Águas, WWF e prefeitura.  Levantamos 
vários indicativos de como proceder a 
partir de agora e mostrar à sociedade o 
nosso papel, o que já fizemos até agora 
e como isso reflete na melhoria de nossa 
água“, destacou a produtora Cristina 
Possari.

 
O presidente da ARCP, Claudinei 

Menezes, destacou que de setembro de 
208 a março de 2019 foram plantadas 
mudas em 37 hectares. “Nos últimos dois 

anos plantamos 64 hectares com árvores, 
além da restauração nas nascentes e nos 
córregos do Guariroba. Para os próximos 
anos elaboramos mais sete projetos, para 
buscarmos parceiros e investir na bacia, 
estamos bastante preocupados com a 
educação ambiental, queremos sinalizar 
toda a área, com placas indicativas e 
educativas a respeito do meio ambiente, 
preservação da água e da importância 
do Guariroba para Campo Grande. Outra 
iniciativa é depois estender este projeto de 
visita à escola, para todas as demais de 
Campo Grande”, revela.

 
Para a analista de conservação do 

WWF Brasil, Flávia Araújo, a parceria no 
programa tem dado resultados, mas há 
espaço para novos parceiros. “Já é possível 
ver muitos resultados, são vários hectares 
recuperados, principalmente nas nascentes 
e áreas de APP´s, dados apresentados 
pela universidade, mostram resultados 
na quantidade e qualidade da água no 
manancial”, aponta a representante da ong.

 
Já a professora da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
Letícia Couto, destacou a parceria da 
UFMS com os produtores de água. 
“Estamos desenvolvendo trabalhos de 
pesquisas no APA do Guariroba, com 
alunos de mestrados, iniciação científica 
e doutorados ligados a estas áreas. A 
ideia é que a universidade dê subsídios e 
informações para que esta técnica seja 
melhorada e que haja diminuição de custos, 
tornando mais efetiva a restauração”, 
finaliza.

 
Wesley Alexandre
Agro Agência Assessoria



Um dos membros mais 
antigo do Conselho Municipal 
de Turismo de Campo Grande/
MS (Comtur), Rodolfo Vaz de 
Carvalho foi reconduzido ao 
cargo de representante do 
Sindicato Rural em dezembro de 
2018, para dar continuidade às 
ações de fomento ao turismo 
na Capital, na gestão que se 
estenderá por dois anos. 

Proprietário Rural, Rodolfo 
tem atuação voltada para o 
turismo há mais de dez anos, 
sendo que entre 2005 a 2008 
exerceu o cargo de Secretário 
Municipal de Agronegócio, 
Indústria, Comércio, Turismo, 
Ciência e Tecnologia de 
Campo Grande, experiência 
que proporcionou know how 
para assumir a cadeira do 
Sindicato Rural no Comtur. “É 
um conselho bastante eclético 
e ativo, talvez o que tenha mais 
gente participando e com ações 
efetivas”, afirma.

Apesar de ser a Capital do 
Estado, o município de Campo 
Grande mantém boa parte 
de seu território rural, o que 
potencializa a importância 
de representação no turismo. 
“Temos que ter um olhar muito 
voltado para isso, pois mesmo 
na área urbana temos um 
turismo forte em chácaras, day 
use, e locais com atividades 
rurais, desde pequenas 
experiências para quem não tem 
tempo ou condições de ir mais 
longe, até algo mais profundo”, 
afirma Rodolfo.

Mesmo com o crescimento 
de experiências turísticas 
rurais em Campo Grande, a 
vocação do turismo local é 
eventos e negócios. “Mesmo 
tendo essa ligação intrínseca 
com eventos, muitos deles são 
focados no agronegócio. A 
cidade é altamente ligada ao 
agro, em todos os setores há 
essa influência. Então é muito 
importante a participação do 
sindicato, até porque uma de 
nossas 

grandes missões, enquanto 
entidade de Representação é dar 
a nossa voz, participar, contribuir 
para uma sociedade melhor”.

Entre os desafios para a 
gestão, Rodolfo destaca a 
elaboração do plano diretor 
de Campo Grande, que já 
está em discussão nos 
últimos anos. Assim como 
a consolidação da Capital 
Ecológica, com atividades 
voltadas para a observação de 
aves, por exemplo, explorando 
peculiaridades locais, como a 
fauna e a flora.

Comtur - Criado pela Lei 
Municipal n. 3.074, de 12 de 
julho de 1994, o Comtur é um 
órgão colegiado, consultivo 
e deliberativo para projetos e 
ações que envolvam uso dos 
recursos do Fundo Municipal 
para o Desenvolvimento da 
atividade turística de Campo 
Grande (FMDAT), e proponente, 
destinado ao desenvolvimento 
da atividade turística do 
município de Campo Grande.

RODOLFO VAZ DE CARVALHO 
TRAÇA AÇÕES PARA ATUAÇÃO 
DO SINDICATO RURAL NO 
COMTUR

comtur
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SINDICATO ALINHA PARCERIA COM 
ASSEMBLEIA SOBRE PRODUTOS ARTESANAIS
O Sindicato Rural de Campo Grande iniciou uma conversa com a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, para elaboração de um projeto de lei que regulamente os produtos 
artesanais por meio de consórcios. A ideia é desenvolver uma política voltada para 
regularizar os produtores locais.
 
A reunião aconteceu, entre o diretor Wilson Igi e o deputado estadual Renato Câmara. 
“Entregamos ao deputado alguns pré-regulamentos que existem sobre produtos 
artesanais, 
como o queijo artesanal e apresentamos também como funciona o serviço unificado de 
inspeção de produtos em outros estados, para podermos comparar. Foi uma conversa 
muito 
positiva e vamos elaborar junto esse projeto”.
 
O deputado Renato Câmara destacou que a parceria é um passo importante para o 
estreitamento e convergência de ideias. “Queremos que o Estado tenha menos burocracia, 
serviços de qualidade ao produtor e que ele se sinta representado por nós”, destacou 
Renato que é engenheiro agrônomo de formação. 
 



arcp
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artigo

O contrato de trabalho doméstico passou 
a ser regido pela Lei Complementar 150, de 
1º.06.2015, trazendo significativa mudança 
no cumprimento da jornada de trabalho do 
empregado. O empregador doméstico agora 
é obrigado a adotar cartão de ponto, mesmo 
tendo um só empregado, conforme dispõe o 
artigo 12 dessa lei: “é obrigatório o registro do 
horário de trabalho do empregado doméstico 
por qualquer meio manual, mecânico ou 
eletrônico, desde que idôneo”.

Sendo assim, antes do primeiro dia útil do 
mês, o empregador deverá imprimir a folha de 
ponto e entregá-la ao empregado, que deverá 
fazer a anotação dos horários trabalhados de 
entrada, saída e intervalos diariamente e, na 
mesma linha, assinar. Se o cartão adotado não 
permitir esse espaço, nesse caso o empregado 
deverá assinar ao final do documento.

As anotações “britânicas”, isto é, de horários 
exatos, sem minutos, não são aceitas pelo 
judiciário (Súmula 338 do TST).

Nos contratos de trabalho regidos pela 
CLT a obrigatoriedade de se adotar cartão de 
ponto é somente nos casos do estabelecimento 
possuir mais de 10 (dez) empregados (art. 74, § 
2º, da CLT).

Sem dúvida, a lei criou uma obrigatoriedade 
que parece ser simples, mas que, em verdade, 
trouxe não só uma dificuldade a mais, como 
colocou o empregador doméstico em situação 
de desconforto e até mesmo, ousamos dizer, de 
desvantagem em uma ação judicial trabalhista.

O ônus da prova quanto à jornada de 
trabalho, que até então era do empregado, 
passou para o empregador (com a 
apresentação dos cartões de ponto o 
empregador cumpre a sua parte, passando para 
o empregado a incumbência de desconstituir 
essa prova produzida por aquele).

O empregador tem como instrumento a 
seu favor o controle de ponto (preenchido e 
assinado pelo empregado), mas se não adotá-
lo, não utilizar as prerrogativas que a lei lhe 

oferece, está fadado a ter que provar o horário 
de trabalho do empregado, sob pena de ser 
considerado válido o horário que este lançar em 
sua petição inicial. O resultado é preocupante; 
a sentença gera condenação salgada, já que a 
hora extra é 50% superior à hora normal, além 
da hora noturna, superior em 20%, se for o caso, 
hora em viagem com acréscimo de 25% e todos 
os seus reflexos.

Em um contrato de trabalho doméstico é 
muito difícil ter testemunhas que presenciam 
os fatos, porque via de regra a relação 
empregatícia ocorre somente entre patrão e 
empregado(a). Além do mais, alguns juízes 
vem entendendo que o empregador não 
apresentando os cartões de ponto no processo, 
não pode fazer prova testemunhal, por força 
dos novos parágrafos acrescentados ao art. 
818 da CLT, quanto ao ônus da prova.

Nesse caso, o empregador deve invocar a 
Súmula 338 do TST.

Enfim, são conflitos de interpretações que se 
estabelecem, produzindo insegurança jurídica.

Pode-se dizer que o cartão de ponto passou 
a ser um dos mais importantes documentos 
em um contrato de trabalho doméstico, quiçá o 
mais importante.

No nosso entendimento, o empregador 
doméstico não está preparado e nem tem 
estrutura para assumir o controle documental 
dos contratos de trabalho que vier a manter 
com os empregados.

Desse modo, cabe-nos trazer esse alerta 
de que adotar cartão de ponto não é uma 
faculdade, mas uma obrigatoriedade, imposta 
pela lei, além de assegurar proteção ao 
empregador.

Informa-se que a partir do mês de março 
fizemos uma parceria com o Sindicato Rural. 
Sem nenhum custo, quem for associado poderá 
fazer consultas jurídicas na área trabalhista.

OBRIGATORIEDADE DO CONTROLE DE 
PONTO DO EMPREGADO DOMÉSTICO
(O ÔNUS PARA PROVAR HORÁRIO É DO 
EMPREGADOR – MUITA ATENÇÃO)

Edna Bacarji Jardim
Advogada – OAB/MS 9431



Além de inovar temos de ser criativos, 
para inovar com baixo custo. A afirmação 
do presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Alessandro Coelho, diz respeito às 
margens apertadas dos pecuaristas, que 
precisam investir para acelerar o giro da 
receita da porteira para dentro. Segundo o 
coordenador do Programa Mais Inovação, 
Nivaldo Passos, a inserção de grãos na dieta 
animal está entre as alternativas para dar 
velocidade a esse giro.

 
“Há 3 anos a atividade registra números 

negativos e esperamos que 2019 seja 
diferente. O mercado brasileiro está se 
recuperando, que é o nosso grande mercado 
consumidor e, esperamos que, junto com o 
aumento das exportações, consigamos uma 
recuperação no segundo semestre”, sinaliza 
o presidente do Sindicato ao apontar que 
o avanço dos custos não acompanha os 
rendimentos na pecuária de corte.

 
O técnico do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul 
(Senar/MS) e coordenador do Mais Inovação, 
Nivaldo Passos, defende que mesmo o bom 
pasto, precisa de complemento. “O pasto é a 
alimentação principal, mas mesmo quem tem 
um pasto muito bom, vem inserindo os grãos 
na dieta para aumentar a velocidade de ganho 
e o giro na propriedade. Vários produtores 
devem aderir ao programa Mais Inovação por 
causa dessas tecnologias”.

 
São cerca de 250 pecuaristas em Mato 

Grosso do Sul, sendo 30 em Campo Grande, 
que recebem o acompanhamento do 
programa Mais Inovação. “O programa 
por muito tempo foi dedicado à reforma e 
recuperação de pastagem, além da integração 
lavoura e pecuária. Em 2017 inserirmos o 

gerenciamento para que essas tecnologias 
viessem acompanhadas. E no próximo ciclo 
que entrará, em junho de 2019, enxergamos 
que se tornou uma tendência o produtor 
aumentar o giro da propriedade e para isso, é 
preciso usar estratégias de suplementação, 
que seria a inclusão de grãos da dieta dos 
animais”, revela Nivaldo ao destacar que 
o Mais Inovação oferecerá duas novas 
linhas de projeto: Suplementação a pasto e 
Confinamento.

 
Segundo ele essa será uma das etapas para 

tornar o pecuarista mais competitivo. “Com 
as margens da pecuária muito apertadas, 
a grande estratégia que a os produtores 
enxergam é aumentar a produtividade: em 
quantidade de animais por hectare e ganho 
médio diário, assim aumentam a produção 
para conseguir diluir seus custos fixos”, 
completa.

 
Na mesma linha de defesa sobre a inclusão 

de grãos na dieta animal, o agrônomo 
português e representante da Lallemand, 
Luis Queirós, reforçou a necessidade dos 
componentes fibrosos. “Quando falamos 
de ruminantes temos de tratar sempre da 
parte fibrosa, ela precisa ser assegurada, e 
só depois buscarmos o que é componente 
energético, que podemos obter por meio de 
novas tecnologias”, defende.

 
“Podemos obter outros tipos de fontes 

energéticas, com a possibilidade de serem 
mais baratas, em termos de densidade 
energética de qualidade. Para produzir carne 
ou leite a silagem de grão úmido ou silagem 
de espiga, são alternativas a serem utilizadas 
a favor do produtor”, finaliza o palestrante da 
Vitrine Mais Inovação, evento que ocorreu na 
sede do Sindicato Rural de Campo Grande.

 
Texto: Diego Silva /Agro Agência

A INSERÇÃO DE GRÃOS 
NA NUTRIÇÃO ANIMAL 
PODE ACELERAR O 
GIRO DA 
RECEITA E DO 
REBANHO

nutrição animal
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Agenda de Cursos previstos para 2019

J U N H O

J U L H O

A G O S T O

M A I O

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
ARTES EM TECIDOS: BONECAS E BICHOS DE PANO 
CASQUEAMENTO E MANUTENÇÃO DE CASCOS DE EQUIDEOS
COMO PRODUZIR LEITE COM QUALIDADE 
ARTESANATO DE BORDADO VAGONITE 
FAMÍLIA E QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DE ORÇAMENTO 
FAMILIAR INFORMÁTICA BÁSICA
 INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
MANEJO DE PASTAGENS

ARTESANATO DE BORDADO LIVRE 
CASQUEAMENTO EM BOVINOS (CORTE/LEITE) 
GESTÃO DE RESÍDUOS EM PROPRIEDADES RURAIS 
HIDROPONIA - AGRICULTURA URBANA  
INFORMÁTICA AVANÇADA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS 
MANEJO NUTRICIONAL DE BOVINOS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA RURAL 
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA 
CRIAÇÃO E MANEJO DE ABELHAS INDÍGENAS SEM FERRÃO 
FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE 
FLORICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO - AGRICULTURA URBANA

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA
CONSTRUÇÃO DE ORQUIDÁRIO - AGRICULTURA URBANA 
CULTIVO DE ORQUÍDEAS 
DOMA RACIONAL 
FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE
 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
 PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

N O V E M B R O

D E Z E M B R O

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) 
APICULTURA BASICA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA
 DOMA RACIONAL 
MANEJO DE PASTAGENS
 PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
APICULTURA AVANÇADA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS

S E T E M B R O

O U T U B R O

ARMAZENAGEM DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
COOPERATIVISMO 
GESTÃO DE RESÍDUOS EM PROPRIEDADES RURAIS
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PLANTAS MEDICINAIS 
INFORMÁTICA BÁSICA 
MANEJO BÁSICO DE BOVINOS DE LEITE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA 
PLANTIO E MANEJO DE POMAR - CULTIVO DE CITROS 
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS) 
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (SOJA E MILHO) 
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA 
INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA 
INVENTÁRIO, PODA E DESBASTE EM CULTIVO FLORESTAL 
MANEJO DE ORDENHA (MANUAL E MECÂNICA) 
NR 31.8 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM AGROTÓXICOS 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA
RELAÇÕES INTERPESSOAIS



previstos para abril 2019
Agenda de Cursos

A N I V E R S A R I A N T E S  D E  A B R I L

C O R G U I N H O

R O C H E D O

INFORMÁTICA AVANÇADA

PLANTIO E MANEJO BÁSICO DE POMAR

ARTESANATO DE BORDADO PONTO CRUZ

ARTES EM TECIDOS: BONECAS E BICHOS DE PANO

ARTESANATO DE BORDADO PONTO CRUZ

ARTESANATO DE BORDADO VAGONITE

C A M P O  G R A N D E

INFORMÁTICA AVANÇADA

MANEJO NUTRICIONAL DE BOVINOS

CORTE E COSTURA - MODELAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS 

FLORICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO - AGRICULTURA URBANA

CRIAÇÃO E MANEJO DE ABELHAS INDÍGENAS SEM FERRÃO

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PLANTAS MEDICINAIS

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

02/04 A 05/04
08/04 A 10/04
15/04 A 26/04
22/04 A 25/04
25/04 A 27/04
25/04 A 27/04
29/04 A 01/05

32H
24H
40H
32H
24H
24H
24H

16/04 A 19/04
23/04 A 25/04
29/04 A 02/05

18/04 A 19/04
22/04 A 25/04
30/04 A 03/05

32H
24H
32H

16H
32H
32H


