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ECONOMIA
Repasse de FPM 
para municípios 
cresce 20,4% em MS
Volume arrecadado de ICMS também 
avançou, totalizando R$ 116,5 milhões

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Repasse recebido pelas pre-
feituras sul-mato-grossenses 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) teve salto 
de 20,48% na virada do pri-
meiro semestre deste ano, de 
acordo com números do bole-
tim da Associação dos Muni-
cípios de Mato Grosso do Sul 
(Assomasul). Um total de R$ 
100,875 milhões foi transferi-
do para os cofres municipais 
pelo governo federal em ju-
lho, frente aos R$ 83,724 mi-
lhões do mês anterior. 

O levantamento da Assoma-
sul também aponta que neste 
ano as transferências para os 
municípios do Estado somam 
R$ 616,312 milhões, aumento 
de 3,05% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 

daniella arruda de 6,50% no comparativo com 
os 12 meses do ano anterior 
(em 2014, as transferências 
totalizaram R$ 953,234 mi-
lhões, conforme dados da en-
tidade). Composto por 23,5% 
da receita com a arrecadação 
do Imposto de Renda (IR) e 
do Imposto sobre Produto 
Industrializado (IPI), o FPM é 
transferido mensalmente aos 
municípios em três parcelas.

País 
De acordo com levantamen-
to da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), de 
janeiro até agora, o acumula-
do do Fundo soma R$ 52,116 
bilhões frente aos R$ 52,436 
bilhões no mesmo período 
do ano anterior. Em termos 
nominais, o somatório dos 
repasses foi 0,80% menor, o 

dIVulgaÇÃo

de R$ 598,013 milhões; e in-
cremento de 12,62% quando 
comparado com igual in-
tervalo de 2014 (R$ 544,547 
milhões). Em 2015, os muni-
cípios de MS receberam um 
total de R$ 1,015 bilhão em re-
passes do FPM, crescimento 

RECURSOS. Prefeituras do estado receberam mais de r$ 616 milhões de repasses do fPM neste ano 
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PERDAS. Lavouras de milho devem ter prejuízo de 31,8% no ano segundo balanço da aprosoja

PARATI. Unidade do Sicredi traz mais comodidade aos clientes

Colheita da safrinha atinge 60% no Estado
MILHO

A colheita do milho 2ª safra 
2015/2016 deve terminar em 
menos de 20 dias em Mato 
Grosso do Sul. A previsão é da 
Associação dos Produtores de 
Soja de Mato Grosso do Sul 
(Aprosoja/MS). Segundo o 
Sistema de Informação Geo-
gráfica do Agronegócio (Siga 
MS), 60% do milho plantado 
no Estado já foi colhido, o que 
equivale a 944 mil hectares. 
Os números foram levanta-
dos em campo entre os dias 
08 e 11 deste mês, pelos téc-
nicos do Siga MS.

Os dados apontam que a 
região norte continua com a 
colheita mais avançada no 
Estado, com 70,8% de sua 
área colhida. Na região sul, 
a porcentagem média é de 
60,3%, enquanto o centro está 
com 52%. 

Ao norte, Pedro Gomes e 
Sonora já atingiram 90% da 
área colhida, média ainda 
não alcançada por nenhum 
outro município das diferen-
tes regiões do Estado. No sul, 
as cidades mais avançadas 
são Amambai e Aral Moreira, 
ambas com mais de 80% do 
milho colhido. Já na região 
central de Mato Grosso do 
Sul, Rio Brilhante é o desta-

que, com 60% do processo 
concluído.

Produção
A projeção da Aprosoja/MS, 
com base nos dados do Siga 
MS, é de que a produção do 
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A ExpoMS Rural da 
Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul 
(Acrissul), no Parque 
de Exposições Laucídio 
Coelho, inicia hoje o 
ciclo de palestras, com a 
participação da Embrapa, 
a partir das 14h, no 
auditório do Parque. A 
palestra de abertura, com 

Apresentar as boas 
práticas, gerando 
motivação para promover 
ações de mudanças e, 
consequentemente, 
obter resultados positivos 
para os negócios. Este é 
o objetivo do workshop 
“Gestão de Quebras e 
Perdas”, que será realizado 
no dia 30, às 18h30min, 

embrapa abre hoje ciclo de 
palestras em Campo Grande

Workshop orienta como 
evitar perdas nos negócios

o pesquisador Roberto 
Almeida Torres Junior, 
abordará as raças 
taurinas adaptadas e seu 
uso na pecuária tropical. 
As inscrições já estão 
abertas e são gratuitas 
e limitadas; podem ser 
feitas virtualmente, 
pelo site http://bit.
ly/2aQboeo. 

em Campo Grande. O 
evento é realizado em 
parceria entre Senac, 
Fecomércio e Sebrae. O 
workshop será conduzido 
pelo especialista em 
varejo Daniel Zancodas. 
Informações pelo 
telefone (67) 3312-6260 ou 
no e-mail: atendimento@
ms.senac.br.

exPoMS caPitaL

100,8
milhões
Foi o montante 
transferido para os 
municípios de Mato 
Grosso do Sul pelo 
governo federal em 
julho, aumento de 
20,4% frente aos R$ 83,7 
milhões de junho.

que caracteriza redução nos 
valores efetivamente repassa-
dos. No montante acumulado 
no ano, esclarece a Confede-
ração, não estão incluídos os 
valores de acréscimo do 0,5% 
de 2015 e o 0,75% de 2016, de-
corrente da Emenda Constitu-
cional 84/2014.

ICMs
O relatório da Assomasul tam-
bém aponta crescimento, ain-

da que em menor proporção, 
do repasse de Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria e 
Serviços (ICMS) na passagem 
de junho para julho para os 
municípios de Mato Grosso 
do Sul. Principal fonte de re-
ceita das prefeituras, o impos-
to somou R$ 116,592 milhões 
em transferências no mês pas-
sado, crescimento de 4,94% 
em relação ao mês anterior 
(R$ 111,101 milhões). No acu-

mulado do ano, as prefeitu-
ras do Estado receberam R$ 
836,948 milhões em repasse 
do tributo estadual, mon-
tante 2,97% superior ao dos 
primeiros sete meses de 
2015 (R$ 812,807 milhões). 
Já no comparativo com o 
mesmo intervalo de 2014, 
quando foram repassados 
R$ 772,291 milhões às pre-
feituras sul-mato-grossen-
ses, o avanço foi de 8,37%.

Estado seja de 6,2 milhões 
de toneladas nesta 2ª safra, 
com produtividade média 
de 59,9 sc/ha. Esses números 
indicam que, em relação à 
safra de milho 2014/15, con-
figura-se queda de 31,83% na 

produção, uma vez que MS 
produziu 9,1 milhões de to-
neladas no último ciclo.

No norte do Estado, ci-
dades de Pedro Gomes e 
Sonora já atingiram 90% da 
área colhida.

Sicredi inaugura nova 
agência no Bairro Parati

COOPERATIvA

A Sicredi Campo Grande inau-
gurou ontem à noite a Unidade 
Capital Morena, na Rua da Di-
visão, 1100, no Bairro Parati. A 
região é bastante populosa, tem 
forte vocação comercial e dispõe 
de poucas opções de instituições 
financeiras.

A unidade é ampla, tem de-
sign moderno e visa trazer mais 
conforto e comodidade aos as-
sociados. Atualmente, o Sicredi 
está presente em 11 estados bra-
sileiros.

Segundo o presidente da co-
operativa, Antônio Kurose, o 
sistema vem fazendo investi-
mentos na região pois acredita 

em seu potencial. “Estamos 
dando mais um passo na 
história da Sicredi Campo 
Grande. Nosso sistema é re-
ferência no País, uma vez que 
o cooperativismo promove o 
desenvolvimento sustentável 
e soluções financeiras ao seu 
associado, que é o dono do 
negócio”, enfatizou Kurose.

Para estar mais próximo e 
à disposição de seus associa-
dos, o Sicredi também conta 
com uma múltipla rede de 
canais de conveniência (in-
ternet banking, mobile, redes 
de autoatendimento e agen-
tes credenciados).


