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Olá produtores e produtoras rurais

Maio foi um mês muito produtivo para 
nós do Sindicato Rural de Campo Grande, 
Rochedo e Corguinho. Com paciência e 
responsabilidade as ações começam a sair 
do papel e tomarem forma e, aos poucos, 
vamos nos aproximando de você produtor, 
ouvindo as demandas, avaliando os gargalos 
e buscando soluções. 

Fico feliz em dizer que conseguimos 
retomar o tradicional Rejan – Reunião Jantar, 
que foi realizado no dia 31 de maio e a 
partir de agora acontecerá com frequência, 
sempre na última sexta-feira de cada mês. 
Na primeira da nossa gestão, reunimos cerca 
de 60 produtores, que puderam compartilhar 
conosco um pouco da sua realidade e destacar 
os principais entraves para a produção. 

Gosto de dizer que para a superação 
de obstáculos, precisamos de uma super 
ação, que só é possível quando trabalhamos 
empenhados e unidos. Queremos que 
nossa gestão seja marcada pela atuação da 
diretoria junto aos associados, dando espaço 
principalmente para o pequeno produtor, que 
carece de assistência e atenção para crescer 
e sem esquecer dos demais, visto que cada 
peça é fundamental neste quebra-cabeça. 

Dentro desse foco, no começo de junho 
realizamos a 22ª edição do Encontro Técnico 
do Leite, que reuniu produtores para debates 
os desafios da comercialização e os gargalos 
de toda a cadeia. Sabemos que são muitos 
os obstáculos, mas acredito que se nos 
concentrarmos no trabalho, conseguiremos 
ter um setor mais competitivo e sustentável. 

Outro assunto que não podemos deixar 
de lado é a defesa sanitária. Vivemos um 
momento crucial e precisamos redobrar 
os cuidados nesse setor. Estamos 
acompanhando a situação da China com a 
peste suína africana e recentemente vimos 
a dimensão que um foco de doença pode 
causar no nosso mercado. O pecuarista 
brasileiro deve continuar, com sua eficiência, 
produzindo carne de qualidade, sob o objetivo 
de avançarmos nas questões sanitárias, 
eliminando a vacinação da aftosa em 2021, 
mantendo o exemplo no critério saúde animal.
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A diretoria do SRCG realizou na noite de 
sexta-feira (31), uma reunião jantar para 
ouvir as demandas dos produtores rurais 
e prestar contas da gestão. A prática, 
tradicional há alguns anos, foi retomada 
com o objetivo de se aproximar dos 
associados.

Cerca de 60 produtores compareceram 
ao evento, que abordou as demandas 
do agro e desafios da gestão sindical. 
As ações realizadas pela assessoria 
jurídica na área ambiental também foram 
apresentadas.

 O presidente Alessandro Coelho 
destacou que o objetivo é fazer uma por 
mês, sempre na última sexta-feira, para 
manter o sindicato mais perto de seus 
associados. “Para conseguirmos uma 
superação, dependemos de uma super 
ação”.

Alessandro ainda elencou os desafios 
da sua diretoria, que implicam em 
transformar o sindicato em empresa, 
atrair mais associados, promover eventos 
de integração dos associados, aumentar 
os benefícios aos associados por meio 
de parcerias, como acontece com a 
Energisa e os serviços de contador. 

O Sindicato também está trabalhando 
para desenvolver o Selo do Sindicato 
Rural e criar um QR Code onde o 
consumidor encontre todas informações 
sobre aquele produto e projetos para 
atrair os jovens. E novos associados para 

o SRCG também integram os desafios 
da gestão.

 Durante a noite, a assessora jurídica 
Renata Possari, prestou contas do 
serviço realizado junto ao sindicato na 
área ambiental e destacou as principais 
ações realizadas nos últimos dois meses, 
que incluem reuniões de alinhamento 
com a presidência e as lideranças 
jovens, estudos sobre a alíquotas de ITR, 
Sistema de Licenciamento ambiental, 
Zoneamento Ecológico Econômico, 
APA Guariroba, acompanhamentos, 
orientações jurídicas e informativos.

SRCG RETOMA 
REUNIÃO JANTAR 
PARA OUVIR 
DEMANDA DOS 
PRODUTORES
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super produtor

“Persistência” é a palavra 
que define o produtor rural 
José Carlos de Araújo, 
64 anos, mais conhecido 
como Zé Carlos. Casado 
com Samia Haovila de 
Araújo, juntos, somam 30 
anos à frente da Estância 
Quarto de Milha, localizada 
a 54,5 quilômetros de 
Campo Grande, pela MS 
080. O produtor é sócio 
do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Rochedo e 
Corguinho há 25 anos. 

Entre as principais 
atividades da propriedade 
de 10 hectares estão a 
criação e a doma racional 
de equinos para trabalho 
e lazer.  “A Estância 
Quarto de Milha já foi 
ponto de pouso de boiada, 
época de boas histórias 
e conversas”, recorda o 
produtor. “Como hoje em 
dia não é mais permitido o 
trajeto de comitivas, para 
não se perder a tradição, 
começamos a trabalhar 
com cavalos”, explica.

 Zé Carlos segue as 
gerações da família na 
lida no campo e trabalha 
com doma há mais de 15 
anos, mas nem sempre da 
mesma maneira. “Meu avô, 
Pedro Fernandes de Araújo, 
era tropeiro, meu pai, José 
Fernandes de Araújo, era 
vaqueiro e capataz de 
fazenda, já meu irmão mais 
velho, também chamado 
Pedro Fernandes de Araújo, 
era domador no sistema 
antigo, tradicional, no qual 
não levava em conta o bem-
estar do animal”, lembra o 
criador. 

 Ele conta que, no início, 
domava os animais do 
modo antigo, porém achava 
muito bruto, perigoso, tanto 
para o cavalo quanto para 
o cavaleiro. Atualmente, 
utiliza o método racional 
que aprendeu no curso do 
Senar para domar seus 
animais.

 
Apesar de todo 

Super Produtor
EMPRESÁRIO 
RURAL: 
TRADIÇÃO E 
PAIXÃO POR 
CAVALOS UNE 
GERAÇÕES 
DA FAMÍLIA 
ARAÚJO 
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conhecimento adquirido na área ao 
longo dos anos, o produtor destaca 
a importância do apoio do Sindicato 
Rural, por meio do Senar/MS, para 
o aprimoramento de sua atividade. 
“Através da parceria e dos cursos de 
doma que já fizemos o nosso trabalho 
se intensificou cada vez mais. Todo 
conhecimento é válido para nós e só 
tem a somar na lida diária no campo”, 
afirma. 

Para ele, o cavalo não é domado 
apenas para ser um instrumento de 
trabalho ou parceiro do homem do 
campo, pode ser uma forma de conexão 
com a família. A paixão por cavalos e o 
amor pela vida na fazenda não foram 
modificados pela modernidade, pelo 
contrário, ele conseguiu transferir o 
sentimento para seus descendentes. 
“Quero que todos ao meu redor e os 
meus netos continuem semeando, 
sempre, nesse meio maravilhoso que é 
o rural”.

Na Estância, o braço direito de Araújo 
é o funcionário e treinador Wagner 
Alves de Souza, 44 anos, com 30 anos 
nessa profissão, sendo os últimos 15 
na propriedade. “Aqui, nós ensinamos 
o que é tropa, galope, passo, entre 
outras coisas. Gosto muito de trabalhar 
com cavalos, é gratificante e todo 
esforço vale a pena. Não me vejo mais 
trabalhando em outra área que não seja 
a doma racional”, diz Souza. 

A propriedade já recebeu grupos 
de visitantes de diversos lugares para 
conhecerem, na prática, o tratamento e 
os cuidados dispensados aos cavalos. 
“ O nosso plano futuro é fazer com 
que a Estância se torne um centro 
de convivência equina, recebendo 
pessoas que queiram ter esse contato 
mais próximo, saber as curiosidades 
e aprendizados com o trato deles”, 
acrescenta o produtor.  

O que move Zé Carlos a continuar 
firme, forte e exercendo essa atividade 
é a tradição e o amor pelos cavalos. 
“A minha maior satisfação é ver o 
animal tendo o seu desenvolvimento e 
tratamento de forma digna e humana. 
Não deixarei essa tradição ser 
esquecida”. Emocionado, ele relembra 
uma frase que marcou sua vida: “Lutar 
sempre, ganhar às vezes e desistir 
jamais”.

Texto: Polyana Dittmar
Fotos: Arquivo pessoal e Polyana Dittmar



STRADA WORKING 1.4 EVO FLEX 2019 Ano/Modelo: 2019/2019 a faturar, pintura sólida preto vulcano, itens de 
série da versão, com preço promocional a partir de R$ 41.072,10 na modalidade venda direta Produtor Rural com 
emplacamento grátis para os associados dos Sindicatos Rurais de, Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Preço 

público sugerido R$ 51.990,00 e desconto aplicado de 21% através de venda direta modalidade produtor rural, 
faturado pela FCA. Validade da promoção até 30/06/2019 
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ALUNOS DO PÓLO SINDICATO RURAL DE 
CAMPO GRANDE, VIVENCIARAM PRÁTICA EM 
AULAS REALIZADAS NA EMPRESA ADAMES, 
ESTÂNCIA CHIQUITO E CHÁCARA BOM VIVER

TURMAS DO 
CURSO TÉCNICO 
EM AGRONEGÓCIO 
ALIAM 
CONHECIMENTO 
E PRATICA

curso técnico

Alinhando teoria à prática, os alunos do 
curso Técnico em Agronegócio, do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/
MS), pólo Sindicato Rural de Campo Grande, 
tiveram um mês produtivo. As turmas do 
primeiro ao quarto semestre visitaram 
empresas e propriedades, complementando 
o conteúdo teórico e conhecendo alguns 
segmentos de trabalho do setor.

Nas visitas, os alunos puderam ver de perto 
a realidade do agronegócio, acompanhando 
todo o processo de produção, além da chance 
de apresentar sugestões e demonstrar seus 
conhecimentos em um relatório entregue aos 
tutores do curso.

O engenheiro agrônomo e instrutor do curso 
técnico, Luiz Carlos, ressaltou a importância 
das visitas e como elas podem contribuir 
com a formação de cada aluno. “Temos a 
oportunidade de acompanhar um pouquinho 
do trabalho in loco, e antes disso mostrar para 
os alunos às possibilidades para melhorar 
a vida dos produtores, que são as maiores 
virtudes que buscamos hoje no mercado, 
profissionais que consigam enxergar as 
necessidades de cada propriedade.”

As visitas técnicas aconteceram na 
empresa de nutrição animal ADAMES, na 
estância Chiquito e na chácara Bom Viver, 
propriedade localizada a 33 km da capital Sul-
Mato-Grossense, que hoje é assistida pelo 
projeto “Horti Legal”, do Senar/MS.

Segundo a produtora rural e proprietária da 
chácara, Ana Maria, para eles é uma alegria 
receber os visitantes, e colocou a propriedade 

sempre a disposição. “De vez em quando 
aparece um grupo por aqui, pra gente é uma 
honra receber as pessoas e estar mostrando 
o que produzimos. Esperemos que voltem 
sempre! Pois estaremos de portas abertas, 
assim como sempre estiveram abertos para 
nos atender.”

Oferecido por meio da Rede e-Tec Brasil 
no SENAR, criada em parceria com Ministério 
da Educação (MEC), o Curso Técnico em 
Agronegócio tem duração de dois anos e garante 
o certificado formal de nível técnico. O pólo 
Sindicato rural de Campo Grande, atualmente 
possui três turmas, com aproximadamente 90 
alunos.

Texto: Wesley Alexandre





Com a peste suína alarmante na China, 
produtores de suínos de Mato Grosso do Sul 
estão organizados e se preparando para o 
novo momento do setor, que exige reforçar 
cuidados com a sanidade animal e se preparar 
para atender a demanda internacional pela 
proteína.

A previsão da Rabobank é de que a peste 
suína na China gere déficit de 16 milhões de 
toneladas de carne suína até o fim de 2019, 
com a morte de até 200 milhões de animais. 
A expectativa é que o país demore ao menos 
cinco anos para retomar aos patamares 
normais de produção de suínos.

Preparar-se para atender a demanda da 
China, sem descuidar da sanidade animal 
é o desafio dos produtores, principalmente 
nos estados que fazem fronteira com outros 
países. “Estamos iniciando um momento 
especial na suinocultura, mas não podemos 
esquecer do básico, que é a sanidade, temos 
que assegurar nosso plantel. Com certeza 
todos seremos beneficiados, mas diante de 
um problema grave, e não podemos deixar 
que esse problema chegue até nós”, afirma 
o presidente da Asumas (Associação sul-
matogrossense de suinocultores), Alessandro 
Boigues.

Dados do Mapa (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) mostram que em 
2018 o Brasil exportou 155,9 mil toneladas 
de carne suína in natura para a China o 
equivalente a US$ 304 milhões. Diante do 
novo cenário, em abril de 2019 as exportações 
brasileiras de suínos para a China atingiram 

US$ 35,8 milhões, maior valor mensal vendido 
para aquele país desde o início da série 
histórica em 1997. O montante é 42% maior 
que o resultado do mês em 2018.

Produtor há 13 anos no município de Glória 
de Dourados, Marcelo Scholz Slongo, afirma 
que independente do mercado externo, a 
suinocultura vive um momento favorável à 
expansão. “Nossa condição hoje, de parceria 
com a indústria, já nos coloca numa situação 
favorável para aumentar a produção. Temos 
demanda interna suficiente para nos deixar 
otimista com o setor, o fator internacional 
vem como um incentivo a mais para que o 
produtor insista em aumentar sua produção”.

Marcelo produz 12 mil animais por ano, 
entregues em quatro lotes ao frigorífico 
e destaca que “em relação a sanidade e 
biosseguridade, Mato Grosso do Sul tem feito 
o dever de casa e está preparado para crescer 
com segurança. O momento é de alerta e 
de redobrar cuidados, mas temos aqui no 
Estado um trabalho árduo nesse quesito”, 
destaca o suinocultor. Representante da 
ABCS (Associação Brasileira de Criadores de 
Suínos), Charli Ludtke, explica que a entidade 
tem desenvolvido material informativo 
para os produtores sobre as medidas de 
biosseguridade essenciais para garantir a 
segurança do país em relação a sanidade 
animal. “Temos que impedir de todas as 
maneiras a entrada da doença no nosso país 
e temos condições para isso”.

SUINOCULTORES DE 
MS SE PREPARAM PARA 
ATENDER DEMANDA 
INTERNACIONAL

internacional
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A 22º edição do Encontro Técnico do 
Leite reuniu cerca de 150 produtores de 
leite, representantes do setor e autoridades 
no dia 7 de junho, no Sindicato Rural de 
Campo Grande, Rochedo e Corguinho. 
Durante todo o dia o evento debateu os 
desafios da comercialização do produto, 
em palestras e apresentação de casos de 
sucesso. 

Segundo o vice-presidente do SRCG, 
André Moraes, os produtores rurais ficarão 
muito felizes no dia que conseguirem 
comercializar um litro de leite ao preço de 
um litro de água. “Temos reuniões todas às 
segundas-feiras e em todas o leite está na 

pauta. Nosso diagnóstico é de que temos 
um Governo que nos escuta, mas para isso 
precisamos nos unir, nos organizar e levar 
isso às autoridades. No leite hoje temos 
um gráfico em queda e temos de consertar 
isso”. 

Ele se refere a queda de 46% na 
produção estadual de leite nos últimos 
quatro anos, passando de 364 milhões de 
litros em 2014 para 198 milhões de litros 
em 2018. Diretor do Sindicato Rural de 
Campo Grande e presidente do Conseleite 
(Conselho Estadual de Leite), Wilson Igi 
classifica o leite como um produto em 
extinção em Mato Grosso do Sul. 

ENCONTRO 
TÉCNICO 
REÚNE MAIS 
DE 100 
PRODUTORES 
DE LEITE DO 
ESTADO

encontro do leite
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“O cooperativismo está para 
dar suporte à cadeia do leite, um 
alimento imprescindível ao ser 
humano. A OCB/MS, que hoje 
completa 40 anos, esteve sempre 
ao lado do produtor de leite e 
continua desenvolvendo projetos 
para fomentar esse segmento do 
agronegócio”, declarou Celso Régis 
durante a abertura do Encontro 
Técnico do Leite.

Assessor Técnico em Pecuária 
de Leite na CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil), 
Thiago Francisco Rodrigues, afirma 
que atualmente a atividade do 
leite se resume a uma palavra: 
eficiência. “O produtor hoje que não 
for eficiente está fadado a sofrer 
os males da ingerência do negócio 
dele. O primeiro ponto que a gente 
sempre alerta é que é preciso ter 
conhecimento do seu negócio, da 
porteira para dentro é preciso saber 
exatamente o que acontece”. 

O Encontro contou com apoio da 
Famasul (Federação da Agricultura 
e Pecuária), por meio do Senar MS 
(Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural), Fiat Enzo, Sicredi, Silems e 
Sistema OCB/MS. 



A Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul, por meio do presidente Paulo Corrêa, 
recebeu representantes da cadeia produtiva do 
leite no dia 28 de maio, em ação comemorativa 
ao Dia Mundial do Leite (1º de junho). O diretor 
do Sindicato Rural de Campo Grande e vice-
presidente do Conselho Paritário de Produtores 
e Indústrias do Leite em Mato Grosso do Sul 
(Conseleite), Wilson Igi, participou da reunião.

Dados da Câmara Setorial do Leite de MS, 
mostram que o setor tem atualmente 24 mil 
produtores de leite no Estado. Mas que apesar 
de toda a produção regional, em 2018 foram 
importados 156 milhões de litros de leite e 
derivados de outros estados, o que representa 
427 mil litros por dia. 

Altamiro Nogueira Barbosa, coordenador da 
Câmara Setorial do Leite, disse que o objetivo 
das ações voltadas para a cadeia nesta semana, 
visam sensibilizar autoridades da necessidade e 
da urgência de aprovar medidas importantes para 
o setor. Ele destacou duas demandas principais, 
sendo a criação do fundo de desenvolvimento 
da pecuária leiteira e uma nova política tributária 
para o setor.

“Nós estamos finalizando um projeto de lei 
junto ao Governo do Estado para criar esse 
fundo, que não existe, hoje não há um recurso 
que possa promover a atividade no Estado. Além 
disso, precisamos mudar a política tributária, para 
termos mais competitividade, já que atualmente 
não há incentivos”, destacou Altamiro. 

De acordo com Paulo Corrêa, a Assembleia 
Legislativa reconhece a importância do setor 
produtivo de leite. “Nós temos orgulho da cadeia 
produtiva do leite em Mato Grosso do Sul. A 
nossa Casa tem um foco especial à cadeia de 
produção de leite, junto ao atual Governo do 
Estado, e vamos contribuir com as ações para 
atender a demanda dos produtores”, comentou o 
parlamentar que se comprometeu a encaminhar 

a realização de uma Audiência Pública sobre o 
tema. 

Rogério Beretta, superintendente da Semagro 
(Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar), destacou que o Governo do 
Estado tem atuado em levar assistência técnica 
e conhecimento para os produtores, mas que só 
por meio do associativismo e cooperativismo o 
setor pode avançar mais rápido.

“Temos atuados em várias frentes e contado 
com o apoio essencial de entidades ligadas 
ao produtor, como a Agraer e o Senar, que 
desenvolvem um trabalho importante. Estamos 
preocupados com a quantidade, mas também 
com a qualidade do leite e a rentabilidade desse 
produtor”, destacou Beretta, ao lembrar que o 
Governo está atuando ainda na regulamentação 
do queijo caipira.

A Semana Sul-Mato-Grossense do Leite foi 
instituída pela Lei 4.409/2013, de autoria de 
Junior Mochi. O ex-deputado é também produtor 
e esteve presente no evento. “A produção de leite 
é a atividade mais forte do pequeno produtor. 
Além da reflexão sobre a importância dessa 
cadeia produtiva, precisamos buscar alternativas 
para melhorar o retorno econômico. O leite é o 
salário do produtor na agricultura familiar”, disse 
Mochi.

ASSEMBLEIA 
DEBATE A CADEIA 
PRODUTIVA DO 
LEITE EM REUNIÃO 
COM ENTIDADES 

cadeia produtiva do leite
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O Sindicato Rural de Campo Grande 
buscando atender aos interesses de 
seus associados firmou parceria com 
o escritório Miranda, Possari, Muniz 
& Guimarães – MPMG Advocacia 
Ambiental, com objetivo de ampliar sua 
atuação nas pautas ambientais.

O escritório MPMG Advocacia 
Ambiental possui profissionais 
especializados nesta área, oferecendo 
serviços que proporcionam ao produtor 
rural maior segurança jurídica no 
desenvolvimento de suas atividades no 
campo.

Desde que foi firmada a parceria, 
foram realizadas várias ações 
relacionadas às questões ambientais, 
dentre elas, destacam-se:

- envio de Ofícios para as Prefeituras 
de Campo Grande, Corguinho e Rochedo, 
solicitando que o Valor da Terra Nua – 
VTN não sofresse reajuste, para fins de 
apuração do Imposto Territorial Rural – 
ITR;

- participação nas reuniões, com 
apresentação de proposta à minuta do 

projeto de Decreto ao Sistema Municipal 
de Licenciamento Ambiental - SILAM;

- participação nas reuniões com 
apresentação de proposta na minuta do 
projeto de lei do Zoneamento Ecológico-
Econômico de Campo Grande - ZEE;

- elaboração de Parecer Jurídico a 
fim de resguardar a participação do 
Sindicato Rural no Conselho Gestor 
da Área de Proteção Ambiental dos 
Mananciais do Córrego Guariroba– APA 
do Guariroba; e,

- acompanhamento de projetos de lei 
do município de Campo Grande.

Dando continuidade a referida 
parceria, neste mês em que é 
comemorado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Sindicato Rural realiza 
o lançamento de consultoria jurídica 
ambiental aos associados, durante o 
mês de julho, mediante agendamento 
prévio na secretaria (3341-2696). 

SINDICATO RURAL OFERECE 
CONSULTORIA JURÍDICA 
AMBIENTAL AOS ASSOCIADOS

A R T I G O



CAMPO FUTURO: PROJETO 
LEVANTA CUSTOS DE PRODUÇÃO 
SOBRE ATIVIDADES

O projeto Campo Futuro, que levanta informações 
sobre custos de produção e capacita produtores, 
esteve em Mato Grosso do Sul na segunda quinzena de 
maio para ouvir profissionais das cadeias produtivas, 
silvicultura e horticultura. Os dados coletados vão 
integrar um boletim técnico que deve ser usado na 
tomada de decisões sobre entrar ou continuar na 
atividade. 

A proposta é colocar no papel todos os custos 
de produção, expondo os números de forma que o 
produtor enxergue a propriedade como um negócio, 
uma empresa. “Quando expomos os números, de 
forma detalhada, eles se assustam, porque o valor em 
dinheiro, ao longo do tempo é bastante representativo 
e acaba onerando os custos totais das atividades. 
Culturalmente o produtor rural do nosso país não 
vê a propriedade rural como um negócio e é preciso 
ser visto assim”, afirma a assessora técnica da CNA, 
Lorena Pedrosa.

A equipe técnica esteve em Campo Grande, Três 
Lagoas e Camapuã, falando sobre culturas de casa 
região. “A Federação e o Senar/MS têm o papel de 
convidar os produtores e explicar a metodologia do 
programa. Muitos acham que é só uma palestra, mas 
na verdade é uma reunião em que eles são a fonte de 
informação. Há uma acurácia muito grande, porque é 
o dado direto do produtor”, ressaltou o analista técnico 
da Famasul, Clóvis Tolentino.

Levantamento do projeto de abril de 2019 sobre 
Silvicultura de Campo Grande, mostrou que a região 
tem ganhado destaque na produção de carvão vegetal 
a partir do Eucalipto spp, atividade que desponta como 
opção para diversificação de renda ao longo prazo.  
Números apontam para margem de lucro estreitas e 
preços atrelados à demanda da indústria siderúrgica. 

Em 2017, o projeto realizou 147 Painéis para 
levantamento de custos de produção, reunindo 
informações de 39 culturas. As informações coletadas 
foram transmitidas aos produtores rurais por meio da 
realização de 8 Dias de Mercado, em diversas reuniões 
do Brasil.



arcp
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COM 9,5 MILHÕES DE 
TONELADAS, MS TERÁ 
PRODUÇÃO RECORDE DE 
MILHO SAFRINHA

produção recorde

Mato Grosso do Sul inicia nesta quinta-
feira (06), a colheita de milho 2ª safra com 
expectativa de produção estimada em 9.552 
milhões de toneladas. O montante é 6% maior 
que a previsão inicial de 9 milhões de toneladas, 
o que representa a melhor safra de milho da 
história do Estado.

A expectativa de produtividade saltou de 78,2 
sc/ha para 83 sc/ha e pode chegar a 85 sacas 
por hectare, considerando a janela de colheita 
para lavouras plantadas até 10 de março. Os 
números demonstram melhoria das técnicas de 
plantio, assim como maior comprometimento 
dos produtores com a qualidade de solo e das 
sementes usadas.

A área plantada com milho safrinha nesta 
safra foi de 1.918 milhões de hectares. “Com 
esses números, Mato Grosso do Sul se consolida 
como o 3º maior produtor de milho safrinha 
do Brasil, correspondendo a 10% da produção 
nacional de milho 2ªsafra”, afirma o presidente 
da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.

O cultivo do milho tem importância 
estratégica para a indústria brasileira por ser 
o principal insumo para a produção de aves e 
suínos. O cultivo de cerais emprega mais de 
2 mil trabalhadores formais no MS e 67,41% 

da produção estadual de milho é destinada a 
atender ao mercado doméstico.

O preço médio atual da saca de milho é de R$ 
25,40, sendo 24% menor que os R$ 33 de maio 
de 218. Porém, o preço está em alta no mercado 
interno devido à valorização do dólar frente ao 
real. Até o dia 27 de maio 32,30% da safrinha 
2019 havia sido comercializada.

O governador Reinaldo Azambuja destacou 
os bons resultados do Estado na agricultura, 
como resultado de tecnologia, empenho e 
defesa sanitária. “Sempre falamos safrinha 
de milho, mas hoje temos uma safra robusta 
e importante. Temos crescido ano a ano em 
produtividade e área plantada e essa é uma 
equação que deve perdurar no MS por longos 
anos, porque ainda temos espaço de área 
disponível para ser incorporada à agricultura e 
integrado com a pecuária”.

Presidente da Famasul, Maurício Saito 
ressaltou que os números são importantes e 
motivo de comemoração, mas sem esquecer 
dos desafios que o setor enfrenta. “A projeção 
de uma supersafra para o milho safrinha no 
estado traz também novos desafios para o setor 
agrícola”.
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DIRETOR DO SRCG 
ASSUME PRESIDÊNCIA 
DA IAGRO MS

titulo

O diretor do Sindicato Rural de Campo Grande, 
Rochedo e Corguinho, Daniel de Barbosa Ingold, 
foi empossado como diretor-presidente da Iagro 
(Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal). A cerimônia de posse ocorreu no dia 10 de 
junho e contou com a presença do titular da Semagro 
(Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime 
Verruck e o secretário de Governo, Eduardo Riedel. 

Daniel é engenheiro agrônomo graduado pela 
Esalq/USP, fez MBA em Gestão Empresarial na FGV 
(Fundação Getúlio Vargas) e em Georeferenciamento 
e Geoprocessamento de Imóveis Rurais pelo INBEC/
UNIP e acumula experiências como consultor rural 
no Brasil, Senegal e Angola.

Na diretoria do SRCG, Daniel ocupa o cargo de 1º 
secretário e afirma que este é um desafio motivador 
para sua carreira. “São muitos os desafios do cargo, 
mas sem dúvida a aplicação do PNEFA, que é Plano 
Nacional de Erradicação da Febre Aftosa para a 
retirada da vacina em 2021 é o principal”, disse o 
presidente. 

De acordo com ele, os outros estados do bloco 
onde Mato Grosso do Sul está, estão adiantados 
em relação as metas do PNFA e o Estado precisa 

trabalhar de forma eficiente para cumprir com 
os prazos estipulados pelo Mapa (Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento). “Essa é 
uma das nossas grandes prioridades”, disse. 

Além disso, como produtor rural, Daniel avalia 
que o fim da obrigatoriedade da vacina contra a 
febre aftosa vai proporcionar um novo momento 
para o agronegócio regional, principalmente com 
a possibilidade de abertura de mercados mais 
exigentes.

“Ficamos muito felizes com a nomeação 
do diretor ao cargo do Iagro, órgão estratégico 
para a defesa sanitária animal de nosso Estado 
e estimamos muito trabalho, realizações e 
reconhecimento a frente da agência”, destacou o 
presidente do Sindicato Rural, Alessandro Coelho. 

A Iagro MS é vinculada a Semagro, responsável 
por executar políticas públicas de educação, 
fiscalização e inspeção a fim de promover, manter 
e recuperar a sanidade animal e vegetal por meio 
da defesa sanitária, do controle, da fiscalização e 
da inspeção dos produtos e subprodutos de origem 
agropecuária. 



Antônio Orivaldo 
Soares Pereira (casado) 
– (67) 99255-4944 
/ Procura vaga de 
emprego para gerente 
de fazenda, motorista 
e encarregado de 
serviços gerais 

Daiana Wanderli Reis 
de Oliveira (solteira) 
- (67) 99285-7475 
/ (67) 99981-5825 / 
Profissional da área da 
saúde, procura vaga de 
emprego para dentista, 
com a intenção de 
atuar na prevenção e 
tratamento bucal

Enaldo Mendonça da 
Silva (solteiro) - (69) 
99244-4277 / Procura 
vaga de emprego 
para Técnico em 
Agropecuária com 
disponibilidade para 
viagens e mudança

Gildemar Rosa 
de Assis (casado e 
com filhos) - (67) 
99943-6398 / O 
casal procura vaga 
de emprego para 
serviços gerais em 
fazenda. O Gildemar 
tem experiência 
como tratorista

Guilherme Alencar 
Oliveira (casado) 
- (67) 99909-
7958 / Formado 
em Agronomia e 
procura emprego 
em áreas afins ou 
administrativa 

Janaina Epifanio 
Fernandes (solteira) 
– (67) 99114-6732 
/ Procura vaga de 
emprego para área 
administrativa e 
estágio na área do 
agronegócio

Lucas dos Santos 
Alfonso – (67) 99996-
6795 - (67) 99692-
0472 / Procura vaga 
de emprego para a 
área administrativa, 
já trabalhou 
como controlador 
e assistente 
administrativo 

Nathalya da Costa 
Pereira – (67) 
99896-1424 / 
Procura vaga de 
emprego na área de 
vendas de sementes, 
rações, veneno para 
lavoura e demais 
plantas

Paulo Silva Marra 
(solteiro) - (34) 3817-
7380 / (34) 99693-
1302 / Está 
cursando Engenharia 
Física na UFMS, 
já trabalhou como 
vendedor e sonoplasta, 
e tem disponibilidade 
noturna e finais de 
semana 

Reginaldo Silva 
de Lima (casado e 
com 2 filhos) - (67) 
99304-3662 / Procura 
vaga para capataz ou 
caseiro

Valdomiro de Jesus 
Almeida - (67) 
99230-6384 / Procura 
vaga para capataz ou 
caseiro 

Vinicius Araujo 
Pereira (casado 
e sem filhos) – 
(67) 99897-0712 
/ (67) 99286-
6062 / Procura 
vaga de emprego 
para técnico em 
agropecuária, 
área comercial ou 
estágio no setor do 
agronegócio

Willian da 
Rocha Vilhalba 
(solteiro) - (67) 
99265-7509 / 
Procura vaga 
de emprego 
para área 
administrativa e 
estágio na área 
do agronegócio 

Wilson Martins 
- (67) 99912-
9989 / Procura 
vaga de emprego 
para capataz 
de fazenda 
de pecuária, 
motorista e 
tratorista com 
disponibilidade 
para viagens



Agenda de Cursos previstos para 2019

J U L H O

A G O S T O

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

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 junho de 2019
Agenda de Cursos

A N I V E R S A R I A N T E S  D E  J U N H O

C O R G U I N H O

R O C H E D O

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DA HORTA - AGRICULTURA URBANA

BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA

MANEJO NUTRICIONAL DE BOVINOS

CASQUEAMENTO E MANUTENÇÃO DE CASCOS DE EQUIDEOS

COMO PRODUZIR LEITE COM QUALIDADE

C A M P O  G R A N D E

APICULTURA BASICA

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PISCICULTURA

GESTÃO EM PROPRIEDADES RURAIS

COMO PRODUZIR LEITE COM QUALIDADE

FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

6/6  A 8/6
12/6  A 15/6
17/6  A 19/6
17/6  A 18/6
20/6  A 22/6
24/6  A 26/6
24/6  A 28/6

24H
24H
24H
16H
24H
24H
40H

5/6 A 7/6
6/6 A 8/6
20/6 A 22/6
27/6 A 28/6

12/6 A 13/6

24H
24H
24H
16H

16H


