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Introdução

O Boletim Radar Ambiental chegou a sua 12ª Edição. Este informativo surgiu com o objetivo de
disponibilizar a toda sociedade informações e dados relacionados a como as atividades agropecuárias
se relacionam e atendem os requisitos de meio ambiente e recursos hídricos.
Dessa forma, o Sistema Famasul contribui com a divulgação destas ações, reforçando a importância do
trabalho dos produtores rurais para o desenvolvimento sustentável (sendo que mais recentemente,
está sendo frequente o uso da sigla ESG – referindo-se ao tripé ambiental, social e governança de um
negócio), do estado e do país.
Nesta edição, apresenta-se o balanço das principais ações realizadas em 2021, que tenham sido
especificamente relacionadas as questões de sustentabilidade, sejam as boas práticas agropecuárias,
inovação, melhoria da qualidade de vida, entre outros, nos seguintes assuntos:

✓ Assistência Técnica e Gerencial

✓ Formação Profissional Rural

✓ Programas e Projetos

✓ Representatividade
✓ Publicações
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Assistência Técnica e Gerencial - ATeG
Oferecer de forma contínua, por meio dos Técnicos de
Campo, consultoria gerencial e tecnológica preparada
para diagnosticar e solucionar problemas relacionados à
produção e gestão da atividade rural desenvolvida dentro
da propriedade, este é o objetivo principal da ATeG.
Considerando as restrições da pandemia, o Senar MS
precisou se adaptar, em atendimento virtual, retornando
recentemente os atendimentos e as capacitações
presenciais em todo estado, finalizando com números
recordes:
100% do MS - 79 municípios
+ de 5.200 propriedades atendidas
+ de 36.800 visitas realizadas

+ de 72.300 recomendações
13 cadeias produtivas
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Propriedades assistidas em 2021

Proteção
de
Nascentes
no ATeG

118 nascentes identificadas
101 no Bioma Cerrado
17 no Bioma Mata Atlântica
31 municípios

As nascentes foram identificadas
durante

as

acompanhamento

visitas

de

técnico

ao

Produtor Rural em diferentes cadeias
produtivas do Programa de ATeG do

Senar/MS.
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Formação
Profissional
Rural – FPR
Sustentabilidade

No portifólio do SENAR/MS há cerca de 40 cursos
de Formação Profissional Rural – FPR, que são
relacionados mais diretamente com a temática
da sustentabilidade.

São cursos que tratam desde Normas
Regulamentadoras, prevenção e combate a
incêndios nas áreas rurais, boas práticas no
campo até agricultura de precisão, educação
ambiental e gestão de resíduos nas
propriedades rurais, entre outros.
Em 2021 foram realizados 734 destes cursos
nas diversas localidades do estado, com mais
de 5.300 alunos aprovados. Em alguns
municípios estes cursos foram mais de uma
vez ao longo do ano.
O município de Chapadão do Sul, destaque
na produção de soja e algodão no estado, foi
o município onde mais destes cursos foram
realizados, com um total de 56 eventos. Na
sequência, Costa Rica com 53 e São Gabriel
do Oeste com 38.
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Programa Saúde do Homem e da
Mulher Rural
A saúde no campo também está entre as prioridades do Senar/MS. Desde
2016, o Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher Rural é
desenvolvido em todo Mato Grosso do Sul, oferecendo ações de
prevenção e orientações, através de atendimentos médicos, para homens
e mulheres da área rural, por meio dos sindicatos rurais, com apoio das
prefeituras e secretarias municipais de saúde. Para 2021, além de
urologia, ginecologia e dermatologia, foram realizadas consultas e
exames oftalmológicos.
Após 1 ano e 7 meses de interrupção devido à pandemia, a retomada foi
possível, devido a organização de estrutura e logística, seguindo cuidados
recomendações dos órgãos de saúde.

Em ações realizadas nos municípios de Rio Brilhante, Miranda, Jardim,
Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Bonito, Corumbá e Japorã, foram
aproximadamente 2.900 atendimentos, entre procedimentos, consultas e
exames. Promovendo a saúde e qualidade de vida para esta população.
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Representatividade
Representar, apoiar, unir e capacitar. Esses são objetivos
do trabalho realizado pela Famasul - Federação da
Agricultura e Pecuária de MS, juntamente com o
Senar/MS, com a CNA e com os sindicatos rurais,
participando de debates, conselhos, comissões, comitês,
câmaras, grupos de trabalho, frentes parlamentares,
reuniões e outros foros de decisão (colegiados).
O Sistema Famasul/Senar tem assento em mais de 160
colegiados, tanto municipais, como estaduais e federais.
Destes, aproximadamente 45 colegiados, tratam de temas
relacionados a meio ambiente e recursos hídricos. São
neles que atuamos na representação e defesa dos
interesses do setor produtivo, pois nos colegiados é que
surgem entre outras deliberações, novas legislações,
normas, ações e outras exigências pelo poder público.

Foram mais de 70 reuniões técnicas nestes colegiados, e
também com sindicatos rurais, produtores rurais e parceiros
institucionais discutindo e tratando sobre temas caros para
o produtor rural e consequentemente ao Sistema Famasul,
como por exemplo:
Recursos Hídricos / Comitês de Bacias Hidrográficas
Irrigação
Defensivos Agrícolas
Código Florestal/CAR/CRA
Conservação de Solo e Água
Prevenção e Combate aos Incêndios
Plano ABC
Licenciamento Ambiental
Pantanal
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Publicações

Principais conteúdos sobre sustentabilidade divulgados em 2021 :
Boletins Radar Ambiental – Proteção de Nascentes, Irrigação, Outorga dos direitos de uso de recursos
hídricos e Carbono Neutro

Campanhas de Prevenção e Combate aos Incêndios - Com o tema “Fogo Zero”, a 9ª Campanha de
Prevenção e Combate a Incêndios juntamente com a Reflore foi lançada em abril e o Programa “Viva
Pantanal” em outubro, contando com apresentação de ações de prevenção e combate a incêndios.
Também houve participação, em dezembro, no evento realizado pelo Corpo de Bombeiros “Debriefing –
Temporada de Incêndios Florestais - TIF 2021”, ocasião em que o Sistema Famasul foi agraciado com a
medalha “Amigo do Bombeiro”.

Artigos - Um olhar socioeconômico e ambiental ao Pantanal de MS, A Produção Agropecuária com foco
nas Práticas de Conservação de Recursos Naturais e Estado Carbono Neutro

Redes Sociais – Diversas publicações relacionadas às ações, projetos, boletins, editoriais (Senar/MS
Transformando Vidas), lives, parcerias, iniciativas, histórias de sucesso e conteúdos sobre as principais
cadeias produtivas do estado, foram realizadas no canal do Youtube, no site, Instagram, Facebook,
Twitter e LinkedIn.
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2022

AS METAS PARA 2022 SÃO AUDACIOSAS:

7 mil propriedades rurais assistidas

60 mil pessoas capacitadas*

5.000 turmas*

100% dos municípios atendidos

Possui interesse? Entre em contato com o Sindicato Rural do seu município
ou o mais próximo para obter maiores informações!
*considerando todos os cursos de FPR e PS oferecidos
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Campo em f co

AgroEcoponto de recebimento de resíduos
sólidos, na sede do Sindicato Rural de Bonito

Boas práticas agropecuárias na ATeG Ovinocultura, no
município de Ribas do Rio Pardo.
Ações de conservação do solo e água na ATeG
Bovinocultura de Leite, em Anaurilândia
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Implementação da Meliponicultura e a integração
nas áreas dos Sistemas Agroflorestais – SAF na ATeG
Apicultura, em Brasilândia

Você sabia?
Além dos cursos de Formação Profissional
Rural, o Senar MS também oferece cursos de
Promoção Social, que objetiva proporcionar
a mudança de comportamento social das
famílias rurais, com base no processo de
desenvolvimento em que estejam inseridas.
Ou seja, engloba um conjunto de atividades
educativas
associadas
ao
campo,
possibilitando a aquisição de conhecimentos
e o desenvolvimento de habilidades para
uma melhor qualidade de vida. O aspecto
social, além do aspecto econômico e do
ambiental, é parte importante do
desenvolvimento sustentável. Divididos em
quatro grande áreas, alguns cursos
oferecidos são:

Alimentação

Artesanato

Educação

Processamento da carne de
frango

Artesanato de bordado em
ponto crivo

Associativismo

Produção de alimentos
saudáveis

Artesanato de bordado livre

Oficina de conserva de frutas
Processamento da banana
Produção de pães e salgados
Processamento do milho

Artesanato de bordado
vagonite
Corte e costura - modelagem e
confecção de peças
Artesanato crochê em
barbante
Artesanato de fibras naturais:
taboa e/ou bananeira
Artesanato em palha de milho

Produção de derivados da soja

Artesanato de bordado ponto
cruz

Confeitaria: bolos e biscoitos

Artesanato em tecidos:
confecção de peças

Educação postural no campo
Cooperativismo
Relações interpessoais

Programa saúde do homem

Agro – 5S na propriedade rural
Educação ambiental no campo

Programa saúde da mulher

Passos para o primeiro
emprego
Família, qualidade de vida e
controle de orçamento familiar

Fonte: senarms.org.br/cadeia/promoção-social
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Saúde

Programa odontológico
sorrindo no campo

Atividades do setor florestal

LEGISLAÇÕES
ESTADUAIS NOVIDADES

• LEI Nº 5.760, de 24 de novembro de 2021. Dispõe sobre a prorrogação, em caráter excepcional,
do prazo de validade da Autorização Ambiental assinalada no inciso IV do art. 3º da Lei Estadual
nº 2.257, de 9 de julho de 2001, e dos prazos de cumprimento de condicionantes das demais
licenças e autorizações ambientais em razão das consequências sociais e econômicas
decorrentes da calamidade estabelecida pela pandemia do Sars-CoV-2, com vigência e efeitos
restritos até 31 de dezembro de 2022.
Banhados

• LEI Nº 5.782, de 15 de dezembro de 2021. Institui a Área Prioritária Banhados das nascentes do
Rio da Prata e do Rio Formoso para ações governamentais relativas à qualidade ambiental e ao
equilíbrio ecológico, e dá outras providências.
Técnicos Agrícolas
• RESOLUÇÃO SEMAGRO Nº 764, de 28 de dezembro de 2021. Reconhece o Conselho Federal dos
Técnicos Agrícolas (CFTA) como entidade responsável pela orientação, disciplina e fiscalização do
exercício profissional dos Técnicos Agrícolas, e dá outras providências.

Queima Controlada
• PORTARIA IMASUL Nº 1.051, de 29 de dezembro de 2021. Reestabelece os efeitos das
Autorizações Ambientais de queima controlada e dá providências.
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ICMS Ecológico

LEGISLAÇÕES
ESTADUAIS NOVIDADES

• RESOLUÇÃO SEMAGRO/MS Nº 762, de 15 de dezembro de 2021. Fixar os Índices Ambientais
definitivos por Unidade de Conservação/Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos, conforme
Anexo I, para compor o coeficiente ambiental e proporcionar o consequente crédito aos municípios
para o exercício fiscal de 2022.
Fontes Renováveis de Produção de Energia Elétrica
• LEI Nº 5.807, de 16 de dezembro de 2021. Institui o Programa Estadual de Incentivo ao
Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia Elétrica (MS Renovável), e dá outras
providências.
Pagamento por Serviços Ambientais - Edital
• EDITAL SEMAGRO/FUNLES Nº 002/2021, de 21 de dezembro de 2021. Edital de chamamento público
para Pagamento por Serviços Ambientais a proprietários rurais PSA Uso Múltiplo dos rios cênicos
Formoso e Prata, nos municípios de Bonito e Jardim, Mato Grosso do Sul.
Estiagem e Seca
• DECRETO “E” Nº 1, de 3 de janeiro de 2022. Declara “Situação de Emergência”, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, afetado por desastres, classificados
e codificados como Estiagem - COBRADE 1.4.1.1.0 - e Seca - COBRADE 1.4.1.2.0 -, conforme Instrução
Normativa nº 36, de 4 dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e dá outras
providências.
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DEFESA E REPRESENTAÇÃO DO PRODUTOR RURAL EM REUNIÕES, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES –
NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO 2022
RECURSOS HÍDRICOS
• Reunião da Comissão Nacional de Irrigação
• Reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH
• Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema
• Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Santana e Aporé
• Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Miranda
• Oficina de trabalho para a elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022 – 2040

MEIO AMBIENTE
• Reunião do Conselho Estadual de Controle Ambiental - CECA
• Reunião da Frente Parlamentar de Unidades de Conservação
• Reunião da Câmara Técnica de Conservação de Solo e Água
• Reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS
BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS
• Reunião do Grupo Gestor do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono de Mato Grosso
do Sul - Plano ABC
• Seminário sobre Aplicação de Biossólidos em Solos no Mato Grosso do Sul
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