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Seringueiras
Em debate

Pecuária

Iagro

MS tem meta de ampliar total de árvores já prontas para extração

Produção de látex no Estado deve 
crescer 170% e triplicar no ano

Potencial agropecuário de MS 
depende da reforma tributária

Vacinação antiaftosa já 
imunizou 166 milhões de bois

Cadastro de plantio da soja vai até 31 de dezembro

Neste ano mais de 
4,2 mil árvores e 
seringueiras estão em 
produção no Estado

Divulgação Senar MS

Com dois anos de 
Assistência Técnica e 
Gerencial do Senar-MS, 
o produtor rural Vagno 
Pio Rosa, do município 
de Alcinópolis, já enxerga 
bons resultados com a 
heveicultura. No primeiro 
ano de extração, com 1,3 
mil árvores em sangria, 
já produziu cerca de 
500 gramas de látex por 
seringueira, acima da 
média registrada em 
Mato Grosso do Sul, que 
é de 400 gramas. Esse é o 
case de sucesso da série 
#TransformandoVidas 
da semana.

“Com o total de árvores 
em sangria na minha 
propriedade, consegui 
tirar um total de 933 
quilos, uma média de 
mais de 500 gramas por 
seringueira. Tudo isso 
graças as recomendações 
técnicas do Senar-MS. 
Aqui, a gente cumpre 
com as orientações tudo 
certinho e a produção vem 
só aumentando”, comenta 
o produtor.

Vagno começou a ser 
atendido pela ATeG do 
Senar em 2018. Graças ao 
incentivo dos técnicos, se 
animou a fazer a sangria 
das primeiras 900 árvores 
na safra 2019/2020, e 
agora, na safra 2020/2021, 
está explorando as 1,3 mil 
seringueiras.

De acordo com o 
Departamento Técnico do 
Sistema Famasul, por se 
tratar do primeiro ano de 
sangria, 500 gramas por 
pé é uma média muito 
boa, pois, geralmente, a 
produção média nesse 
período é de 350 a 400 
gramas.

“Estou gostando muito 
da assistência que o 
Senar tem nos repassado 
na propriedade. Com 
a atividade, também 
consegui dar emprego 
para uma pessoa da 
minha família. E a renda 
da minha propriedade 
aumentou. Só tem a 
melhorar. Agradeço 
muito pela assistência”, 
concluiu. (RS)

Produtores contam com assistência 
técnica e cursos gratuitos  

AGRONEGÓCIOS

Cotações
Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,237      R$ 5,238           - 0,32%
Turismo R$ 5,220      R$ 5,530           - 0,18%
Euro R$ 5,719      R$ 5,722          + 0,77%
Libra Esterlina R$ 6,563      R$ 6,564          + 0,29%

 

Investimentos 

OURO (BM&F) – R$ 285,53
BOVESPA (SP) – 78.990,29 +1.178,44  (1,51%)
 

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  175,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  165,50
Frango Granja  R$      3,25 
Frango Atacado  R$      4,60 
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      7,70
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$    81,00
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    47,00

Poupança 
Abril de 2020
17/04              0,3715
18/04              0,3715
19/04              0,3715
20/04              0,3715
21/04              0,3715
22/04              0,3715
23/04              0,3715
24/04              0,3715

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.045,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.101,06
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.045,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 48,62 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.045,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT 3.659/2020, a qual estabeleceu as faixas de salário de 
contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a partir 
de 1º de março de 2020, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.045,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.134,40 até R$ 6.101,06             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
17/04            0,5000
18/04            0,5000
19/04            0,5000
20/04            0,5000
21/04            0,5000
22/04            0,5000
23/04            0,5000
24/04            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá   22º 33º

São Paulo   16º 24º

Brasília   18º 27º

Rio de Janeiro   16º  26º

Cidades Min.   Máx.      
Campo Grande   18°   30°
Dourados     17°   30°
Corumbá                    18°              31°
Maracaju                    16°              31°
Ponta Porã                 17°             28°
Três Lagoas    19°   31°
Mundo Novo               19°   31°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju

Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.: 54% máx.: 86%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  29,07 29,32 0,25%
IPC (CG)  Setembro Outubro  Acum. Ano
Percentual de aumento  - 0,06% 0,26% 2,62%
IPC-DI (FGV)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação (%)   - 0,09% 0,49% 3,3257%
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)   0,68%    0,94%  4,40% 
INCC-DI (FGV)  Outubro  Novembro Acum. Ano
Variação (%)  0,18%  0,04%  3,9250%
IGP-DI (FGV)  Outubro  Novembro Acum. Ano
Variação (%)  0,55% 0,85% 5,8360%
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  0,30% 2,09% 7,3179% 
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)  0,04% 0,54% 3,2223%
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  0,10%   0,51% 4,31%
TR Mensal (Bacen)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000
TJLP  Fevereiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  0,4242% 0,4242%  5,09% 
UAM - MS  Dezembro Janeiro Variação
Valor em R$  3,9722 4,0060 - 0,44%
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
 0,38%  0,37%  4,5%
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  0,04% - 0,36% 00000
POUPANÇA  Dezembro Janeiro Variação
Variação (%)  0,5000 0,5000 00000              

Rosana Siqueira

Com 22,6 mil hectares culti-
vados em Mato Grosso do Sul, 
a heveicultura, ou o plantio de 
seringueiras para a produção 
de látex, está em franco cres-
cimento. Em 2018, existiam no 
Estado 11,2 milhões de pés de 
seringueiras, com 1.631.620 ár-
vores em produção, ou o equiva-
lente a 14,48% do total. Para este 
ano a meta é de que a produção 
suba para 4.427.938 árvores 
produzindo. Ou seja, aumento 
de 170% na colheita da matéria-
-prima da borracha.

A estimativa da Secretaria 
de Produção de MS (Semagro) é 
de que 1.383 pessoas sejam em-
pregadas na sangria em 2020. 
A conta leva em consideração 
o trabalho de 1 pessoa a cada 
3.200 árvores. O cultivo está 
presente em 29 municípios de 
MS, sendo que os 5 maiores são 
Cassilândia (7.126 hectares), 
Aparecida do Taboado (3.564 
ha), Paranaíba (1.996 ha), Ino-
cência (1.975 ha), Paraíso das 
Águas (1.305 ha).

Como a planta não é tole-
rante às geadas, os cultivos 
estão distribuídos e com maior 
concentração na região centro-
-norte de Mato Grosso do Sul.

A extração do látex da se-
ringueira é minuciosa e, apesar 
de exigir equipamento simples, 
algumas técnicas e cuidados 
específicos influenciam na pro-
dutividade de cada árvore.  A 
atividade que não tem muito 
segredo. A estrutura utilizada 
para sangria de seringueiras 
é composta por um recipiente, 
que lembra uma caneca, um 
arame de mola, que acompanha 
o crescimento em diâmetro da 
planta, e uma bica, cuja fina-
lidade é encaminhar o “leite” 
para a caneca. 

O diferencial está nos deta-
lhes, e o clima é um deles. “A 
sangria é realizada no período 
mais fresco do dia. Quanto mais 
agradável a temperatura, maior 
será a produção, já que o calor 
faz com que o leite coagule mais 
rapidamente. De madrugada a 
árvore fica mais tempo ‘pin-
gando’. Tem seringueiro que 

O potencial agropecuário 
de todo o país, e especial-
mente de estados como Mato 
Grosso do Sul, com economia 
predominantemente oriunda 
do setor rural, pode estar 
comprometido com as pro-
postas da reforma tributária. 
É consenso para os diversos 
setores que os moldes das 
propostas em trâmite no Con-
gresso Nacional oneram o 
sistema produtivo e o consu-
midor brasileiro.

A reforma tributária é es-
sencial para a sociedade bra-
sileira, mas é preciso rever 
alguns aspectos. Os impactos 
que as mudanças podem pro-
vocar estão no centro das 
atenções de instituições que 
representam a classe produ-
tora, mas também atingem di-
retamente a população, espe-
cialmente no que diz respeito 
aos custos da cesta básica. 
“A extinção da desoneração 
dos produtos da cesta básica 
pode impactar negativamente 
o consumidor final, pois po-
derá encarecer 22,7% segundo 
o Instituto Brasileiro de Plane-
jamento Tributário (IBPT)”, 
explica o gerente técnico do 
Sistema Famasul, José Pádua.

Um estudo desenvolvido 
pela CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil) mostra o aumento ex-
pressivo no custo de diversas 
atividades agropecuárias; a 
exemplo: uma previsão de 

acréscimo de 19,4% para soja 
e milho e mais de 23% na pe-
cuária de corte.

Outro ponto é a inclusão de 
produtores rurais como con-
tribuintes diretos. “A trans-
formação exigirá apuração 
mensal de tributos, fato que 
exige a contratação do profis-
sional de contabilidade e de 
advogado, acarretando gastos 
adicionais. Tal fato pode trazer 
despesas desproporcionais 
para o meio rural, composto 
majoritariamente por pro-
dutores rurais de pequeno e 
médio porte”, complementa 
Pádua.

De modo geral, o setor vem 
buscando uma reforma tribu-
tária que reduza a burocracia 
sem aumento de tributos, con-
siderando os pontos especí-
ficos para as mais diversas 
cadeias produtivas. “São di-
versos sistemas produtivos, 
com perfis completamente dis-
tintos, é preciso ter um olhar 
diferenciado para economia, 
uma visão mais prática.”

Esse também é o tema da 
live que acontece segunda-
-feira (28), às 18h, no Facebook 
e canal do YouTube do Sistema 
Famasul. O presidente da fede-
ração, Mauricio Saito, conduz 
a agenda on-line com o coorde-
nador do núcleo econômico da 
Confederação de Agricultura 
e Pecuária do Brasil, Renato 
Conchon. Acesse Youtube.com/
SistemaFamasul e se inscreva!

A partir de agora até o pró-
ximo dia 31 de dezembro, o 
produtor tem a obrigação de 
realizar o cadastro de área plan-
tada no site do Iagro (www.ser-
vicos.iagro.ms.gov.br/plantio).

O descumprimento dessa de-

terminação, de acordo com a lei, 
pode implicar autuação da Iagro 
e multa de 100 Uferms (Unidade 
Fiscal Estadual de Referência 
de Mato Grosso do Sul), que teve 
seu valor unitário estabelecido 
para os meses de setembro a 

outubro em R$ 28,77.
O produtor com mais de uma 

área de plantio, caso não sejam 
na mesma propriedade, deve 
fazer um cadastro para cada 
uma delas, a partir dos quais 
serão gerados recibos indepen-

dentes. Os cadastros mantidos 
no banco de dados da Iagro 
são utilizados para assinalar a 
previsão de área total cultivada 
com soja no Estado, e prevenir 
os agricultores vizinhos quando 
houver foco da ferrugem.

Em razão da pandemia 
da COVID-19, esta primeira 
etapa de vacinação foi pror-
rogada em 30 dias para todos 
os estados, alcançando uma 
duração de 60 dias para a sua 
execução. Os dados parciais da 
primeira etapa de vacinação 
contra a febre aftosa em 2020 
mostraram cobertura vacinal 
de 97,81% do rebanho de bo-
vinos e bubalinos de todas 
as idades dos estados que já 
enviaram os dados. No total, já 
foram imunizados 166 milhões 
de animais.

Dos 23 estados que pra-
ticam a vacinação, foram 
contabilizados os dados de 
18 estados, um está em aná-
lise e outros três ainda não 
enviaram o relatório com os 
dados finais. Após o término 
da etapa, o produtor rural teve 
entre 15 e 30 dias para com-
provar a vacinação dos seus 
animais junto aos serviços ve-
terinários oficiais dos estados, 
preferencialmente por meios 
não presenciais como telefone 
ou internet.

Segundo o diretor do De-
partamento de Saúde Animal 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Geraldo Moraes, a pe-
quena redução da cobertura 
vacinal era esperada, como 
reflexo direto da pandemia, 
que atrapalhou a logística da 
vacinação. “Apesar disso, foi 
uma campanha exitosa dadas 
as proporções da emergência 
em saúde existente no país”, 
diz. A previsão para esta pri-
meira etapa é de vacinar cerca 
de 183 milhões de bovinos e 
bubalinos de todas as idades.

Os estados do Paraná, Acre 
e Rondônia, e regiões do sul do 
Amazonas e do noroeste de 
Mato Grosso tiveram a última 
vacinação contra a doença em 
2019 e, no momento, estão 
cumprindo o prazo para re-
conhecimento de zona livre 
de febre aftosa sem vacinação 
pela Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE). A se-
gunda etapa de campanha de 
vacinação contra aftosa co-
meça em novembro.

começa a extração à meia noite, 
por exemplo”, ressalta a enge-
nheira florestal e instrutora do 
Senar-MS Daniela Sabino.

Em Mato Grosso do Sul, a 
sangria de uma árvore tem 
início a partir do oitavo ano de 
vida. Esta é a idade em que a 
seringueira possui um volume 
maior e, segundo a instrutora, 
quando compensa começar a 
extração. A circunferência ideal 
do tronco é de 50 centímetros, 
sendo que a casca deve ter 6 
milímetros de espessura.

Um diferencial no Estado 
que vem ganhando espaço é a 
abertura em 1/3 de espiral na 
árvore, o chamado painel de ex-
tração, ao passo que a maioria 
realiza a abertura em ½ es-
piral. “O método é algo novo em 
nosso estado e traz benefícios. 
Pois permite que a extração 
seja realizada por tempo em 
casca virgem. Devido ao painel 
ser menor, o seringueiro con-
segue obter uma sangria mais 
rápida e um número maior de 
plantas”, explica.

SERVIÇO:
No Estado, o Senar-MS 

dispõe de três cursos voltados 
à capacitação de mão de obra 
para heveicultura. Mais infor-
mações no www.senarms.org.br


