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2021 vai se despedin-
do com o sentimento 
de dever cumprido. 

O ano foi desafiador, cheio de 
percalços e instabilidades, mas 
foi produtivo, movimentado e 
esperançoso. 

Neste ano o produtor rural 
precisou se desdobrar, os cus-
tos com fertilizantes e defen-
sivos para a soja e milho por 
exemplo, tiveram um aumento 
de mais de 100%. Os problemas climáticos afetaram a produti-
vidade e a alto dos custos de produção deve achatar a margem 
de lucro do produtor de maneira geral. Mesmo assim, o produtor 
não deixou de trabalhar para alimentar o mundo. 

O Sindicato Rural de Rio Verde neste ano de 2021 continuou 
com a missão de trabalhar pelo produtor rural, prova disso foram 
os inúmeros trabalhos realizados em prol do setor e os debates de 
assuntos que mereciam atenção especial. Estivemos em constantes 
viagens e conseguimos nos reunir com lideranças do setor para 
encontrar soluções para os problemas enfrentados no campo. 

A previsão para 2022 é de que teremos uma safra de grãos 
recorde, com 14% a mais do que na safra passada. Mas, os cus-
tos devem ser os mais altos da história por conta do cenário de 
permanência de alta dos custos com os insumos. Segundo a CNA, 
outro fator que deve ser levado em conta neste ano que entra, é o 
desempenho da economia brasileira que poderá afetar diretamen-
te o agro. Os financiamentos por exemplo devem ficar encareci-
dos por causa de juros elevados e com a Selic continuando alta, é 
possível um cenário mais complicado para a área do crédito para 
o produtor. 

Logística, abastecimento de insumos e o fenômeno climático 
La Niña devem ser observados neste ano de 2022. 

Para este ano de 2022, o Sindicato Rural pretende intensificar 
projetos, retomar atividades e se coloca a disposição de todos os 
produtores para as demandas do setor. 

Desejo a todos vocês um Natal próspero, ao lado da família e 
das pessoas amadas e que 2022 venha recheado de boas surpresas. 

Um forte abraço e Boas Festas!
Luciano Jayme Guimarães.

Presidente Luciano Guimarães
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AUTORIDADES E 
EMPRESÁRIOS DA RÚSSIA 
GARANTEM A CONTINUIDADE 
DA EXPORTAÇÃO DE 
FERTILIZANTES AO BRASIL

A ministra Tereza Cristina (Agri-

cultura, Pecuária e Abasteci-

mento) reuniu-se no dia 17 de 

novembro, com autoridades e em-

presários da Rússia, em Moscou, 

para falar sobre o fornecimento de 

fertilizantes para o Brasil. Todos 

garantiram que não vão deixar de 

cumprir os contratos de forneci-

mento de fertilizantes ao Brasil, 

com possibilidade de aumentar o 

volume de exportações. 

O Ministro do Desenvolvimento 

Econômico da Rússia, Maksim Re-

shetnikov, assegurou a manuten-

ção do fornecimento ao Brasil de 

fertilizantes de potássio e fosfato 

e, se possível, aumento de expor-

tações para a próxima safra. 

A ministra brasileira se reuniu 

com o vice-presidente da produ-

tora global de fertilizantes mine-

rais complexos Acron, Vladimir 

Kantor, que garantiu o aumento 

de ao menos 10% das exporta-

ções de fertilizantes para o Bra-

sil. Ele também informou sobre  o 

prosseguimento das negociações 

para a aquisição dos ativos da 

Petrobras da Unidade de Fertili-

zantes Nitrogenados (UFN-3), em 

Três Lagoas (MS).

O CEO da empresa russa PhosA-

gro, Andrey Guryev, também ga-

rantiu o fornecimento de fertili-

zantes ao Brasil. 

A ministra Tereza Cristina ouviu 

do CEO da EuroChem, Vladimir 

Rashevskiy, planos de investi-

mentos da empresa no Brasil 

para aumento da produção na-

cional de fertilizantes. A Euro-

Chem é líder mundial na produ-

ção de fertilizantes nitrogenados, 

fosfatados e potássicos. 

O objetivo da viagem da ministra 

foi abrir negociação com os princi-

pais fornecedores de fertilizantes, 

produto essencial para a produção 

agropecuária que enfrenta restri-

ções na oferta mundial.   

A Rússia representa cerca de 20% 

do total de fertilizantes importa-

dos pelo Brasil.

FONTE: MAPA

GIRO RURAL
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PREVISÃO CLIMÁTICA DO INMET 
MOSTRA COMO FICARÃO AS CHUVAS 
E TEMPERATURAS ATÉ ABRIL DE 2022

MUSEU DO AGRONEGÓCIO

O Instituto Nacional de Meteo-

rologia (Inmet) apresentou pela 

primeira vez, a previsão climática 

com tendências de chuvas e tem-

peraturas para os próximos seis 

meses. A previsão, que iniciou no 

final de novembro de 2021 e se es-

tende até abril de 2022, é baseada 

na observação de dados passados 

e no comportamento da atmosfe-

ra, sendo diferencial para a toma-

da de decisão do produtor rural, 

para o planejamento da geração 

hídrica e a viabilidade do trans-

porte nas principais bacias hidro-

gráficas do país.

A previsão para dezembro indica 

chuvas abaixo da média (entre 10 

e 50mm) no Rio Grande do Sul, 

oeste de Santa Catarina, norte de 

Minas Gerais, Acre, sudoeste do 

Amazonas e em áreas do Matopi-

O presidente do Sindicato Rural, 

Luciano Jayme Guimarães, o dire-

tor Adriano Barzotto, o colaborador 

Lúcio Silva Moraes, os associados 

Walter Venâncio e Avelar Macedo, 

idealizador do projeto, e Fabiano do 

ba (região que abrange áreas dos 

Estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia). Nas demais áreas, 

as chuvas deverão ficar próximas 

ou ligeiramente acima da média. 

Em janeiro são previstas chuvas 

abaixo da média em Goiás, Minas 

Gerais, Distrito Federal, Espírito 

Santo e no centro do Mato Grosso 

do Sul, sul e leste de Tocantins, sul 

do Piauí e na Bahia (exceto no les-

te do Estado). A Região Sul poderá 

ter chuvas ligeiramente acima da 

média, assim como o Estado de 

São Paulo e a faixa norte do Brasil. 

Fevereiro poderá ter chuvas irregu-

lares em praticamente toda a região 

central e o Sul do País. Destaque 

para áreas do Rio Grande do Sul e 

de Santa Catarina onde o modelo 

indica, novamente, chuvas abaixo 

da climatologia (média). 

IF, estiveram reunidos com o prefeito 

Paulo Faria do Vale e o vice-prefeito 

Danillo Pereira, no mês de novem-

bro, para apresentar o projeto de 

criação de um museu do agronegó-

cio do estado de Goiás, com sede em 

No início do Outono (meses de 

março e abril), o modelo de previ-

são climática do Inmet indica chu-

vas abaixo da média na Região Sul 

e também no Mato Grosso do Sul 

e no sul do Mato Grosso. Em mar-

ço de 2022, a tendência é de chu-

va acima da média no Amazonas, 

Roraima, Pará, Piauí e centro e sul 

do Ceará. Também há uma ten-

dência de chuva acima da média 

no sul de Minas Gerais e norte de 

São Paulo, região de reservatórios 

importantes para o setor elétrico.

De modo geral, as temperaturas 

deverão ficar acima da média (até 

1°C) na área central do Brasil 

entre os meses de dezembro de 

2021 e fevereiro de 2022. Na Re-

gião Sul, as temperaturas deverão 

ficar próximas à média durante 

esse mesmo período.

Rio Verde. O prefeito viu com bons 

olhos o projeto e irá buscar parcerias 

com o estado para a idealização do 

mesmo. A ideia é ousada, mas será 

de grande relevância para o estado 

devido a importância do setor.

FONTE: MAPA
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FAEG JOVEM RIO VERDE 
SE REINVENTA EM 2021 E 

PROMETE GRANDES PROJETOS 
PARA O PRÓXIMO ANO

Com o objetivo de 
despertar o espíri-
to empreendedor 

e promover novas lideranças 
para o meio rural a Faeg Jo-
vem Rio Verde iniciou o ano 
de 2021 se reinventando em 
meio as dificuldades trazidas 
pela pandemia. 

As redes sociais foram as 
principais ferramentas para 
que o grupo pudesse se desen-
volver. Lives, cursos e projetos 
como a Segunda Curiosa, Ter-
ça do Agro, Tbt Agro e O Agro 
Tá na Mesa foram algumas 
das ações desenvolvidas pelo 
grupo na página do Instagram 
@faegjovemrioverde para de-
fender, desmistificar e infor-
mar sobre o agro. 

O grupo participou ainda 
do Concurso Estadual de Jo-
vens Lideranças do Agro 2021, 
com o tema Agricultura Urba-
na, onde puderam desenvol-
ver um projeto de hortaliças, 
ajudando no desenvolvimento 
de uma horta já existente, e 
os alimentos frutos desse tra-
balho, foram doados para fa-
mílias carentes do município. 

As fotos que registraram esse projeto, ficaram 
entre as 20 melhores e estão estampadas nas 
agendas que foram distribuídas para todos os 
membros dos 110 grupos Faeg Jovem do estado.

No dia 19 de novembro aconteceu a última 
reunião do ano, que contou com a presença do 
Gerente de Promoção Social do Senar-GO Re-
nildo Teixeira, do Coordenador Regional Uad-
son Silva, do Tutor Frederico Ferreira, além de 
todos os membros. Na ocasião foi realizada a 
eleição para a coordenação da gestão 2022/2023 
conforme é regido pelo estatuto do grupo. A 
única chapa a concorrer a eleição foi eleita com 
100% dos votos. O novo coordenador é o Med. 
Veterinário Lucas Rocha Pinto tendo como vice 
coordenadora a Jornalista Andriéli Freire.

Para finalizar o ano, o grupo juntamente 
com o sindicato Rural de Rio Verde realizar o 

Natal Solidário do Agro, com 
o intuito de arrecadar alimen-
tos que serão doados para 
a população carente de Rio 
Verde, levando um pouco de 
esperança e amor a mesa de 
quem precisa.

No próximo dia 10 de ja-
neiro acontecerá a primeira 
reunião do grupo, onde dará 
início as atividades de 2022. O 
grupo está muito ansioso pois 
o ano promete e grandes pro-
jetos serão realizados. O que 
pode ser adiantado é que o 
grupo se encontra motivado e 
focado para os novos desafios, 
afinal Tudo é Agro!

POR Andriéli Freire e Lucas Pinto
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VAI PEGAR A ESTRADA NESSE 
FINAL DE ANO? CONFIRA 
AS DICAS PARA TER UMA 

VIAGEM TRANQUILA

Com as festas de 
Natal e Ano Novo, 
muitas pessoas 

aproveitam para viajar, não 
só para municípios de Goiás, 
mas também para outros es-
tados. Quem pretende pegar a 
estrada, deve ter alguns cuida-
dos fundamentais para evitar 
acidentes nas rodovias, como 
alerta a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). 

De acordo com o inspe-
tor da PRF Fernando Prado, 
durante o final de ano as ro-
dovias federais costumam au-
mentar o fluxo de veículo e 
por conta disso é necessário 
tomar alguns cuidados. “A 
PRF orienta todos que forem 
viajar que respeitem a legis-
lação, dirigindo com pru-
dência, cautela e, paciên-
cia, e respeito ao próximo”. 

A preocupação da Polícia 
Rodoviária Federal aumenta 
consideravelmente no final 
do ano, pois com o período 
de festas e as férias escolares, 
muitas famílias viajam pelas 
rodovias com destino ao li-
toral ou para outros estados 

para confraternizações familiares de final de 
ano. Por isso, ao pegar a rodovia, os motoris-
tas precisam interiormente verificar o estado 
de conservação do veículo, para confirmar se 
todos os itens obrigatórios estão em pleno fun-
cionamento, como: pneus em bom estado de 
conservação, sistema de iluminação, palheta 
de limpeza do para-brisa e funcionamento dos 
cintos de segurança... 

O motorista ao pegara rodovia deve reali-
zar o planejamento prévio do percurso que irá 
percorrer, evitando viajar no período noturno. 
Durante a viagem o motorista deve se atentar 
a respeito do limite de velocidade, uso do cinto 
de segurança, uso da cadeirinha caso transpor-
te crianças. O condutor ao transitar por pista 
simples precisa redobrar a atenção ao realizar 
ultrapassagens, só realizando em local permi-
tido e com segurança. “Outra grande causa 
de acidente está relacionada à ingestão de 
bebidas alcoólicas.  O condutor ao ingerir 
bebidas não pode assumir a direção do veí-
culo”, explica o inspetor. 

A PRF alerta para os cuidados na BR 060, 
rodovia que liga Rio Verde a Goiânia, uma vez 
que grande parte dos acidente são as saída de 
pista e consequente capotamento, como princi-
pal problema.  “A rodovia é duplicada e mui-
tos condutores acabam excedendo o limite 
de velocidade, o que potencializa os riscos 
de saída de pista”. A gravidade dos aciden-
tes aumenta em momentos de chuva, quando 

o acúmulo de água na pista 
provoca a aquaplanagem, fa-
zendo com que os motoristas 
percam o controle do veículo.

Na região de Rio Verde os 
condutores devem dirigir com 
bastante atenção caso transite 
pela BR-452, que liga Rio Ver-
de a Itumbiara , pois é uma 
rodovia de pista simples com 
elevado fluxo de veículos de 
carga, e com histórico relevan-
te de acidentes com colisões 
frontais , com alta gravidade.

POR Fabiana Sommer
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Um assunto que tem 
ganhado bastante 
enfoque ultima-

mente, tem sido a discussão 
sobre as reiteradas multas 
aplicadas a produtores rurais 
que emitem Guias de Trânsito 
Animal de gado bovino, sem, 
contudo, emitir a competente 
Nota Fiscal, gerando autos de 
infração de valores vultuosos 
por todo o Estado de Goiás.

Inicialmente, importante 
adentrarmos nas diferenças 
dos dois documentos mencio-
nados. Em vigor desde o ano 
de 2006, o Decreto n° 5.741 
criou no Brasil o Sistema Uni-
ficado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária, através do qual 
surgiu a Guia de Trânsito Ani-
mal – GTA como documento 
nacional utilizado no trans-
porte de animais.

Tal guia de trânsito possui 
natureza sanitária, sendo um 
documento utilizado pelos 
órgãos de fiscalização para 
controlar a movimentação de 
animais por todo território na-
cional, favorecendo a preven-
ção e diminuição de doenças 

infectocontagiosas. 
Por outro lado, a Nota Fiscal tem sua ori-

gem datada de 1970, criada com o objetivo de 
lastrear a circulação de mercadorias por todo o 
Brasil, sendo considerada uma obrigação aces-
sória a ser cumprida na atividade rural, inde-
pendente da operação ser tributada ou não.

Em relação ao transporte de gado entre pro-
priedades rurais, seja para cria, recria, engorda, 
abate ou venda, vigora no Estado de Goiás uma 
isenção do ICMS quando tais operações forem 
feitas dentro do Estado, porém, desde que haja 
a expedição da competente nota fiscal para 
acompanhar o transporte.

Nos últimos anos, muitos produtores rurais, 
por desconhecimento da legislação, ou por di-
ficuldades de acesso ao local para emissão da 
nota fiscal, acabavam emitindo a GTA do trans-
porte dos animais sem emitir a respectiva nota 
fiscal, acreditando que não teriam problemas, 
por ser tratar de uma operação isenta, sem co-
brança de imposto estadual.

Ocorre que a fiscalização goiana optou por 
realizar vários trabalhos em conjunto com a 
AGRODEFESA, identificando tais ocorrências 
e lavrando os respectivos autos de infração, 
perdendo o contribuinte o direito à isenção, 
ante identificação da irregularidade documen-
tal, tendo que arcar com a cobrança do tributo, 
multa, juros e correção monetária.

Por entenderem se tratar de uma injustiça 
sofrida pelos produtores rurais, tendo em vista 

estarmos diante de um mero 
descumprimento de obrigação 
acessória de operação isen-
ta, comumente reconhecida 
como ausente de tributação 
pelo ICMS, as Associações, 
Federações e Sindicatos liga-
dos ao Agronegócio desde de 
2016 iniciaram uma luta em 
prol dos seus representados, 
buscando a anistia de tais co-
branças abusivas.

O pleito classista obteve 
apoio da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás, a 
qual em 17/01/2020 editou a 
Lei n° 20.732, na qual em seu 
artigo 8° concedeu remissão 
(perdão) às dívidas tributárias 
e não tributárias de autuações 
por transporte de gado bovi-
no desacompanhado de Nota 
Fiscal, mas acompanhado de 
GTA, ocorridas até a data de 
sua publicação.

Infelizmente, o mesmo 
apoio não veio pelo Governo 
do Estado de Goiás, o qual 
se posicionou firmemente 
contra à remissão dada, ar-
gumentando sobre uma gran-
de renúncia fiscal e queda 

POR Por Gabriel de Lima Moraes - Advogado especialista em Direito Tributário

A R T I G O

EFEITOS PRÁTICOS DA EMISSÃO 
DA GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL 

DESACOMPANHADA 
DE NOTA FISCAL
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de arrecadação em época de 
pandemia, optando por levar 
a briga ao Judiciário mediante 
propositura de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(5256507.85.2020.8.09.0000) 
em 03/06/2020, pleiteando a 
revogação do perdão.

Além da judicialização da 
discussão, em 24/06/2020 foi 
editado pelo Governo Esta-
dual o Decreto 9.680/2020, 
o qual determinava que os 
órgãos e entidades ligadas 
a este negassem aplicação à 
anistia concedida, o que, em 
suma, determinava a conti-
nuação de todos os atos ne-
cessários para cobrança dos 
créditos tributários.

Durante muitos meses 
pairou a insegurança jurídica 
no ar, levando a um aumen-
to exponencial de interposi-
ção de medidas judicias por 
produtores rurais visando 
discutir a questão, até que 
em 27/09/2021 a ADI inter-
posta pelo Governo Estadual 
foi julgada procedente (ainda 
cabível a interposição de re-

cursos), declarando a inconstitucionalidade da 
anistia concedida através da Lei 20.732/2020.

Em que pese recaísse uma iminente derro-
ta sobre os produtores rurais goianos, estes ti-
veram novamente suas necessidades ouvidas. 
Amplamente noticiado nos meios de comu-
nicação, em 29/11/2021 foi promulgada pelo 
Presidente da ALEGO, Lissauer Vieira, a Lei 
21.077, a qual alterou o Código Tributário Esta-
dual, incluindo as operações internas de gado 
dentro do campo da não incidência de ICMS, 
alcançando ainda os créditos pretéritos.

A matéria seguia em discussão desde 2019, 
porém, o governo estadual vetou o texto refe-
rente à não incidência de ICMS nas operações 
internas com gado. Com o retorno do Projeto 
de Lei à ALEGO, foi possível então a derruba-
da do veto, prosseguindo com a promulgação 

da lei para sacramentar a der-
rubada da injustiça tributária 
contra os produtores rurais.

Todo o imbróglio que se 
formou entre o Governo de 
Goiás e os produtores rurais 
trouxe uma enorme insegu-
rança jurídica, pairando ain-
da dúvidas sobre a pacifica-
ção da matéria, ou se ainda 
teremos novas judicializações 
sobre o tema. Por enquanto, 
fica a sugestão ao produtor 
rural ter cautela, sendo reco-
mendável a emissão da res-
pectiva Nota Fiscal, acompa-
nhando a GTA, no transporte 
de gados bovinos. 

Caso haja algum impedi-
mento à emissão da compe-
tente Nota Fiscal, havendo 
qualquer notificação de au-
tuação, deve-se ficar atento 
aos prazos para interposição 
das impugnações e recursos 
administrativos cabíveis. Es-
gotando a possibilidade de 
discussão na seara adminis-
trativa, deverá ser analisada 
a necessidade de interposição 
de medidas judiciais.
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ESTAMOS AQUI
PARA EMBALAR
O DESENVOLVIMENTO
DO BRASIL.

A Klabin, líder em embalagens de papelão ondulado

e sacos industriais no país e referência de sustentabilidade

no mundo, chegou ao Centro-Oeste e agora possui

fábricas de embalagens de papelão ondulado em todas

as regiões do país. Com a unidade industrial de Rio Verde,

em Goiás, reforçamos o nosso atendimento mais próximo

e entregamos diferenciais únicos, que fazem nossos produtos 

serem mais do que embalagens, em uma das regiões que

mais contribuem para o desenvolvimento do Brasil.

Uma dúvida muito 
frequente de do-
nos de pets é como 

transportar esses animais du-
rante as viagens, sejam elas de 
carro, ônibus ou avião e ago-
ra com a chegada do final do 
ano, a preocupação aumenta 
e é bom estar preparado, pois 
existem algumas regras que 
devem ser seguidas, evitando 
assim, transtornos. 

Ante de viajar, é funda-
mental que se converse com 
o médico veterinário para ga-
rantir que seu animalzinho 
esteja com a saúde em dia e 
também para que ele possa 
auxiliar com medicações para 
eventuais enjoos, algo muito 
comuns em viagens. Além é 
claro de estar com as vacinas 
todas em dia. 

Para viajar de carro, a for-
ma mais segura é que eles es-
tejam presos. Para cachorros 
de até 10kg, uma ótima opção 
são os assentos. Eles ficam 
presos pelo cinto de seguran-

ça do carro e o pet fica preso ao assento pela 
coleira. Já para cães que pesam mais de 10Kg, 
o cinto de segurança para cães é o ideal. Ele irá 
garantir que o cachorro ficará seguro e confor-
tável durante a viagem.

Outra opção, que por sinal é ótima para os 
gatos, são as caixas de transportes. Elas exis-
tem em diversos tamanhos, formatos e cores

O médico veterinário do Sindicato Ru-
ral, Juliano Aquino explica que é fundamen-

tal, durante a viagem, fazer 
inúmeras paradas para que 
o animalzinho possa beber 
água, fazer as necessidades e 
caminhar um pouco. “Todos 
os cuidados devem ser feitos 
durante a viagem para que 
a animalzinho possa desfru-
tar de um ambiente tranqui-
lo e saudável”.

POR Fabiana Sommer

VOCÊ SABE COMO 
TRANSPORTAR SEU PET 

NAS VIAGENS
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ESTAMOS AQUI
PARA EMBALAR
O DESENVOLVIMENTO
DO BRASIL.

A Klabin, líder em embalagens de papelão ondulado

e sacos industriais no país e referência de sustentabilidade

no mundo, chegou ao Centro-Oeste e agora possui

fábricas de embalagens de papelão ondulado em todas

as regiões do país. Com a unidade industrial de Rio Verde,

em Goiás, reforçamos o nosso atendimento mais próximo

e entregamos diferenciais únicos, que fazem nossos produtos 

serem mais do que embalagens, em uma das regiões que

mais contribuem para o desenvolvimento do Brasil.
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o Brasil um grande fornece-
dor de alimentos. 

O agro brasileiro tem ex-
pandido as vendas para o 
mundo, conquistado novos 
mercados e gerando superá-
vits cambiais que libertam a 
economia brasileira e abrindo 
perspectivas para o desenvol-
vimento futuro do país. Vale 

Por Fabiana Sommer

BALANÇO 
AÇÕES 2021

Chegamos ao final de 
mais um ano. 2021 
foi um ano desafia-

dor. De um lado a pandemia 
que ainda assusta e assola a 
população, de outro lado a 
chegada e o avanço das vaci-
nas, fato este que deixou to-
dos esperançosos e com pers-
pectivas de dias melhores. 

E em meio a todo esse turbilhão, o agro-
negócio continuou firme no propósito de 
alimentar o mundo e em momento algum 
parou. O desempenho do agronegócio se 
mostrou resistente e prova disso são os di-
versos recordes do setor. Atualmente pos-
suímos uma agricultura adaptada ao clima e 
produtores rurais conscientes das responsa-
bilidades com o meio ambiente e com o de-
senvolvimento da atividade, a fim de tornar 
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lembrar que o setor tem sido 
reconhecido como um impor-
tante instrumento do cresci-
mento econômico do país. 

Apesar dos desafios atuais 
nos mercados doméstico e 

internacional, os destinos e a diversidade de 
produtos exportados pelo agronegócio brasilei-
ro aumentaram significativamente. O Brasil é 
hoje o maior exportador de Soja, Carne Bovina, 
Aves, Café, Açúcar, Celulose, Suco de Laranja e 
Fumo. E o segundo maior exportador de milho.

GOIÁS
Segundo dados do Institu-

to de Fortalecimento Goiano, 
IFAG, a  produção de Grãos 
em Goiás em 2021 foi de 23,7 
milhões de toneladas (recuo 
de -13,8% em relação à sa-
fra passada); O milho teve 
produção de 8,43 milhões de 
toneladas, recuo de 33% em 
relação à safra passada; Já 
a soja teve crescimento de 
4,3% em relação a safra pas-
sada, atingindo produção de 
13,7 milhões de toneladas, e 
o trigo teve  surpreendente 
crescimento de 40%, o que 
equivale a 129 mil toneladas. 

Já a produção de carne 
bovina deve alcançar 760 mil 
toneladas, crescimento de 
2% em relação à 2020, carne 
de frango deve ultrapassar 1 
milhão de toneladas (acima 
de 18%), carne suína 191 
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mil toneladas (5% a mais 
que no ano passado) e as 
exportações do agro goiano 
devem alcançar US$ 6,24 bi-
lhões, de janeiro à outubro, 
crescimento de 4,9% em re-
lação ao ano passado

SINDICATO RURAL
Durante este ano de 2021, o Sindicato Rural 

começou a voltar a rotina normal.  As reuniões, 
eventos e entrevistas foram constantes. A dire-
toria não mediu esforços para mais um vez tra-
balhar pelo produtor rural e isso foi demostrado 
durante o ano pelas inúmeras tratativas realiza-

das, entre elas reuniões sobre 
ITR, FunRural, Incêndios, CAR, 
Certificado Digital, ESocial, Fer-
rovia Norte-Sul, Segurança no 
Campo, Energia Elétrica, Câma-
ra Setorial do Açúcar e Álcool, 
Crédito rural, Vazio Sanitário 
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da Soja, Contabilidade Rural. 
“Tivemos um ano de muita 
troca de informações, conse-
guimos debater com  grandes 
líderes as demandas do setor 
e ainda promovermos deba-
tes importantes para a me-
lhoria da vida no campo. Saí-
mos na frente mais uma vez 
e mostramos a importância 
de uma instituição que real-
mente trabalha pelo produtor 
rural”. 

SINDICATO EM NÚMEROS
Folha de pagamento
627 folha fechadas por mês 

(fazendas e doméstica)
551 admissões
484 rescisões
980 NF lançadas (dentro 

do Esocial)
1259 funcionários ativos

Contabilidade para asso-
ciado

129 ITR 

32 inscrições estaduais (abertura/alteração/
baixa)

54 cadastros na Receita Federal (NIRF/regu-
larização de imóvel rural)

386 emissões de GTA/NF
Cursos/Treinamentos
270 treinamentos realizados

3.800 pessoas capacitadas

Veterinária
Atendimentos
• Diagnóstico de Gestação 

com ultrassonografia;
• Consultas;
• Processos cirúrgicos;
• Partos Distócicos;
• Vacinações;
• Coleta de materiais para
exames laboratoriais (Bru-

celose,
tuberculose, andrológico, 

AIE e Mormo
• Inseminações;
• Emissões de GTA e Notas 

Fiscais;
• Lançamentos de Vacinas.
TOTAL 260 ATENDIMENTOS

Gerais
80 emissões de certificado
40 Emissões de DAP
34 Processos Jurídicos 
150 participações em en-

trevistas de TV, rádio, jornais
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Éder Mariano de Ale-
luia cresceu com 
mais dois irmãos na 

Fazenda Aborrecido, no mu-
nicípio de Passa Quatro, a 100 
km de Goiânia. Geraldo, o pai 
e Rosamilda, a mãe, sempre 
trabalharam muito para sus-
tentar os filhos.

Quando cresceram, os ir-

Por Revana Oliveira – Ascom Senar

mãos foram para a cidade. Éder saiu da fazen-
da com 17 anos. Em Goiânia teve várias profis-
sões. A última delas com um salário razoável 
em uma entidade de assistência a pessoas ex-
cepcionais.  Mas os pais queriam que o filho 
voltasse para trabalhar na propriedade.

“Em 2015 mais ou menos, meu pai esta-
va descrente com a produção de leite e que-
ria que eu voltasse. Eu pensei: como? Se já 
está ruim para ele. Como vou ter renda lá? 

Mas ele continuou a tra-
balhar minha cabeça. Até 
que um dia, na rua, eu vi 
um homicídio e a violência 
da cidade grande me assus-
tou. Decidi voltar. Mas eu 
tinha que ter conhecimento 
para saber conduzir as coi-
sas”, conta Eder.

Em 2016, Eder estava de 

CASO DE SUCESSO

FAMÍLIA DE PRODUTORES 
DE LEITE AUMENTA LUCRO 
POR ÁREA EM 10 VEZES COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
GERENCIAL DO SENAR GOIÁS
Filho de produtor foi para a cidade em busca de uma vida melhor, mas depois de qualificações do Senar Goiás retornou 

para o campo e com a ajuda da ATeG consegue boa rentabilidade
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férias e descobriu um curso 
de inseminação artificial ofe-
recido pelo Senar Goiás. Ter-
minou a qualificação. Fez um 
acerto com a empresa que tra-
balhava na época, com o di-
nheiro comprou 11 bezerras e 
voltou para o campo.

“Naquela época, meu pai 
tinha umas 50 vacas e ti-
rava cerca de 200 litros de 
leite por dia. Não dava pra 
manter duas famílias ali. 
Eu precisava dar um jeito. 
Fizemos também o curso de 
bovinocultura de leite ofe-
recido pelo Senar Goiás e 
em 2017 começamos com a 
Assistência Técnica e Geren-
cial, a ATeG”, lembra.

Rodrigo de Paula é o técnico 
de campo do Senar Goiás que 
assiste à propriedade. Quando 
começou o acompanhamento, 
encontrou o gado desestrutura-
do, sem boa produção de leite, 
pastos degradados, custos al-
tos e sem gestão adequada de 
receitas e despesas. Na época 
dos 41 hectares, apenas 22 ti-
nham área produtiva.

“Além dos animais sem boa aptidão lei-
teira, a alimentação era um grande proble-
ma. Tudo era comprado fora com preços mui-
to altos. Silagem vinha de fora, concentrado 
vinha pronto. A capacidade reprodutiva era 
muito ruim também. E com tudo isso a fa-
mília já havia perdido o ânimo. Eu passei 
a formular o concentrado na propriedade, 
substituímos animais improdutivos. O Éder 
colocou em prática o curso de inseminação 
artificial que fez no Senar, depois passou a 
fazer transferência de embriões e também a 
produzir a alimentação do gado na proprie-

dade”, detalha Rodrigo.
 A pastagem foi piquetada. 

E o uso da silagem de milho 
reduziu os gastos com con-
centrado e hoje ela é produzi-
da toda na propriedade com o 
milho plantado pelo produtor.

“Com a melhoria na pro-
dutividade por animal saí-
mos de próximo de 10 lts/
VL/dia para quase 20 lts/
VL/dia, também tínhamos 
mais animais em produção, 
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antes eram em torno de 60% 
de vacas em lactação no to-
tal de vacas, hoje é 82%. O 
volume diário saltou de 200 
lts/dia para 800 lts/dia, com 

picos acima de 1000lts/dia. A margem bruta 
da atividade saiu de 44 mil/ano para mais 
de 218 mil/ano. O lucro por área, que serve 
para compararmos com outras atividades, 
subiu 10 vezes, saindo de cerca de 820,00/

há para mais de 8.000,00/
há. O que eu quero dizer 
com isso, o produtor come-
ça a ter condições de fazer 
alguns investimentos tendo 
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mais rentabilidade no negó-
cio”, explica Rodrigo.

 Os excelentes resultados 
da propriedade são inspira-
dores e por isso no último 
dia 20/11, o Senar Goiás 
realizou no local um dia de 
campo voltado para a pe-
cuária leiteira. Cerca de 300 
pessoas estiveram presentes. 

Foram realizadas palestras sobre produção de 
volumoso na seca, estruturação do rebanho, 
o uso de indicadores na propriedade assistida 
e claro as vantagens do aplicativo Leitebem, 
desenvolvido pelo Senar Goiás a partir de de-
mandas dos produtores.

O mercado para a produção de leite tem 
preços instáveis. O produtor precisa ter os cus-
tos muito bem planejados e a receita fielmente 
organizada para se manter na atividade. Nos 

últimos dois anos os gastos 
com insumos principalmente 
de alimentação subiram quase 
70%, segundo dados do Insti-
tuto para o Fortalecimento da 
Agropecuária de Goiás (Ifag).

O presidente do Sistema 
Faeg/ Senar e deputado fede-
ral Zé Mário Schreiner tem tra-
vado uma verdadeira batalha 
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para encontrar soluções para 
ajudar os produtores de leite. 
Seja através das reuniões men-
sais com a comissão de Pecuá-
ria de leite da Faeg, quando 
são apresentadas as principais 
demandas do mercado ou na 
Câmara de Brasília.

“Primeiro os produtores 
precisam acreditar. Que exis-
te tecnologia, que existe de-
senvolvimento para o setor 
da pecuária leiteira. A pessoa 
passando a acreditar, nós nos 
damos as mãos e passamos 
a andar juntos. Esse é o tra-
balho que o Senar Goiás tem 
feito. A segunda coisa é não 

prever a melhoria da produção, da tecnologia, 
com grandes investimentos. Se começa deva-
gar arrumando as coisas que estão fora do lu-
gar. E a partir daí com um planejamento de 
curto, médio e longo prazo começa o desen-
volvimento. O objetivo final disso é a transfor-
mação da vida das pessoas. Corta o coração da 
gente ver filhos de pequenos produtores indo 
pra cidade. Não tendo condições de manter a 
vida no campo e estuda r. 70% das proprieda-
des rurais são de pequenos produtores. Então 
nós precisamos achar o caminho para gerar 
renda, empregos e para que no fim da tarde 
os filhos dos produtores possam pegar seu 
carro, sua moto e ir para a cidade pra fazer 
uma faculdade. Para que ele possa trazer cada 
vez mais conhecimento, ter mais ganhos sem 
a necessidade de abandonar a terra. E tudo 

isso sempre trabalhando com 
respeito ao meio ambiente, 
“relata Zé Mário.

O Senar Goiás tem Assis-
tência Técnica e Gerencial 
em oito cadeias. Além da 
pecuária de leite, tem para a 
de corte, apicultura, agroin-
dústria artesanal, fruticultu-
ra, horticultura, agricultura 
e piscicultura. Os grupos de 
produtores que receberão o 
acompanhamento gratuito 
são formados por intermé-
dio dos Sindicatos Rurais.

“Dos quase de cinco mil 
produtores assistidos pelo 
Senar Goiás a metade é de 
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produtores de leite. Hoje 
essa atividade requer um 
cuidado muito grande. São 
centavos que fazem a dife-
rença. Por isso que a assis-
tência técnica, principal-
mente na parte da gestão, 
ajuda muito o pequeno e 

médio produtor para que ele possa fechar 
sua conta no azul no final do mês. E é mui-
to gratificante quando você escuta de uma 
família, que ela não abandonou a ativida-
de por causa do apoio do Senar Goiás. É 
sinal que estamos cumprindo a nossa mis-
são”, relata Dirceu.

Hoje, Éder e a família conseguiram comprar 
um trator e implementos. Colocaram energia 
solar, estação de tratamento de dejetos, têm 
planos para ampliar a produção e melhorar a 
infraestrutura da Propriedade.

“Se eu tivesse no mesmo lugar que eu 
estava antes eu já tinha ido embora para 
a cidade. O Senar Goiás foi uma alavan-
ca muito grande para a gente.  O segredo 
é baixar custos e se informar. Aproveitar 
os cursos, buscar uma assistência técnica 
e acima de tudo ser persistente. Não é do 
dia para noite, mas a recompensa do esfor-
ço chega.  Essa é uma lição que estou re-
passando para meus filhos Crístofer e Ga-

brielly. Mesmo crianças, já 
sabem o tamanho da trans-
formação. Nossa família é 
muito grata ao Senar Goiás 
e que nossa história possa 
servir para outros produto-
res que se encontram desa-
creditados”, finaliza Éder. 
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INGREDIENTES

• 1 LATA DE CREME DE LEITE

• 1 LATA DE MILHO VERDE

• 1 COPO DE REQUEIJÃO CREMOSO

• 100 G DE AZEITONA SEM CAROÇO

• 2 PEITOS DE FRANGO DESFIADOS

• 200 G DE MUSSARELA FATIADA

• 100 G DE BATATA PALHA

• 1 XÍCARA DE ÁGUA

• 1 PITADA DE SAL

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de leite 
e a água.

Refogue o creme do liquidificador com o frango desfiado, 
as azeitonas e o sal até ficar com uma textura espessa.

Coloque o refogado numa assadeira, cubra com mussarela 
e espalhe a batata palha por cima.

Leve ao forno até borbulhar.

Sirva com arroz branco.

FRICASSÊ DE FRANGO
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