
Tudo pronto para a 56ª Expopar e 16ª Expoleite
      Enquanto a população 
paranaibense e toda a região 
vivem a expectativa de uma 
grande festa, o Sindicato Rural, 
responsável pela organização 
do principal evento popular 
da cidade, já está com quase 
tudo preparado para fazer 
da 56ª Expopar - Exposição 
Agropecuária e Industrial de 
Paranaíba e 16ª Expoleite a 
melhor edição de sua história.
 O  even to  começa 
dia 27 de junho e vai até 
dia 08 de julho, recheada 
de atrações e reunindo os 
principais produtores do 
país, nos diversos setores do 
agronegócio, em especial a 
pecuária de corte e leiteira.A 
abertura oficial será às 18 
horas do dia 30 de junho e 
terá a presença de muitas 
autoridades. 
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 Nesta edição 
vamos divulgar toda 
a programação para 
da 56ª Expopar e 16ª 
Expoleite, lembramos 
que a parte festiva 
foi terceirizada, mas 
os sócios e seu 
dependente tem livre 
acesso ao  Parque de 
Exposição  mesmo  
durante a realização 
da festa. Portanto 
quem ainda não retirou 
sua nova carteirinha 
que procure o 
escritório do Sindicato 
para pega-la, afim 
de facilitar a entrada 
durante os shows e 
rodeios, bem como 
para fazer compras 
nos estabelecimentos 
conveniados. 
 Agradeço a todos 
que participaram da 
festa comemorativa 
dos 50 anos do 

Sindicato, onde foi 
homenageado todos os 
ex-presidentes, Diretor 
e Funcionário que mais 
tempo prestou serviço 
ao Sindicato Rural.
 Tivemos um 
evento em parceria com 
SENAR e a empresa 
Facholi na fazenda 
Boa Esperança 
do Sr. Manoel  
Vilela Assunção, 
apresentando os 
resultados do Programa 
“Mais Inovação”, que 
teve a participação 
de mais de 70 
produtores. Também 
o Programa Pingo 
d’agua que consiste 
em um consultório 
o d o n t o l ó g i c o 
móvel,  atendeu 286 
pessoas nos distritos 
de  São João do 
Aporé, Tamandaré e 
assentamento Serra. 
E durante este ano 
já realizamos em 
parceria com o SENAR 

38 cursos, qualificando 
407 pessoas
 Com relação 
a coleta itinerante 
de vasilhame de 
agrotóxicos foi   coletado 
11.500 kg, sendo 
necessário 04 carretas 
grandes e 01 caminhão 
truck para transportar 
o material coletado, 
sendo atendidos 322 
produtores. E aproveito 
a oportunidade para 
pedir desculpas aos 
nossos sócios, que 
permaneceram muito 
tempo na fila para 
a entrega de seus 
vasilhames. 
 F i n a l m e n t e 
comunico que em 
parceria com SENAR, 
Secretária de Saúde, 
Secretária de 
Educação e Secretaria 
de Assistência social 
foi realizado neste 
sábado dia 09/06/16 
o Programa Saúde do 
Homem e da Mulher 

Rural que pode atender 
até 290 pessoas com 
exames Laboratoriais, 
consultas com 
u r o l o g i s t a , 
ginecologista e 
dermatologista, testes 
rápidos de HIV e sífilis, 
coleta de preventivos 
e recreação para as 
crianças.
      Forte abraço e Boa 
Leitura!
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Evento

 O último dia 11 de maio foi 
dia de muito trabalho na propriedade 
do produtor rural Manoel Vital e 
seu neto José Antonio Vilela. A 
equipe do SENAR/MS (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural) 
esteve mais uma vez no local e deu 
sequência ao trabalho de recuperação 
de pastagens degradadas que está 
sendo realizado, e com resultados 
muito positivos, pelo quinto ano 
consecut ivo na fazenda Boa 
Esperança.
 A ação faz parte do programa 
“Vitrine Mais Inovação” promovido 
pelo SENAR, que disponibiliza 
sua equipe de Assistência Técnica 
e Gerencial  (ATeG) para o 
atendimento dos produtores no que 
se refere à recuperação das pastagens 
degradadas. Nesta oportunidade, 
foi realizado um giro tecnológico 
nas áreas de recuperação dos 
produtores, que tem mostrado grande 
contentamento com o trabalho. Para 
José Renato Vilela Assunção, 

SENAR dá continuidade a programa de 
recuperação de pastagens

“ficamos felizes em poder mostrar 
aos demais produtores o sucesso que 
o projeto tem alcançado na Fazenda 
Boa Esperança, propriedade da sua 

família”.
 Para se ter uma ideia, 
atualmente a família Vilela tem 1,5 
mil animais para recria e terminação. 
Começaram a recuperar a pastagem, 
inicialmente, em uma área de 48 dos 
700 hectares da propriedade. Hoje, 
já possuem hectares recuperados, 
com resul tados que apontam 
pastagens mais vigorosas, animais 
mais sadios e um ciclo de engorda 
mais curto.
 O Superintendente do 
Senar/MS em Paranaíba, Deilton 
Oliveira Medeiros explicou que: 
“Essa visita gera curiosidade 
nos participantes  e, a partir daí, 
sabendo dos resultados positivos os 

produtores ficam mais motivados 
a participarem. Nesses quinto ano 
de Assistência Técnica, tivemos 
excelentes resultados como ganho 
de peso dos animais e maior taxa 
de lotação dentro da propriedade, 
l iberando automaticamente o 
restante da área para outros tipos 
de animais e também para aumento 
da qualidade das outras áreas”.
 O Sindicato e Senar/MS 
informam, que as inscrições já se 
encontram abertas e que ainda há 
vagas disponíveis para o produtor que 
quiser implantar o programa “Mais 
Inovação” em sua propriedade. Mais 
detalhes Sindicato Rural através do 
telefone (67) 3668-1017.

Presidente Nilo Ferraz fala na abertura do Dia de Campo "Vitrine Mais Inovação" na Fazenda Boa Esperança.

O Dia de campo na Fazenda na Fazenda Boa Esperança mostrou mais uma vez resultados positivos

Participantes são esclarecidos pelos Senar/MS como funciona o projeto
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Fevereiro 2018

 A diretoria do Conseleite 
– Mato Grosso do Sul reunida no 
mês de Maio de 2018, aprova e 
divulga os valores de referência 
para a matéria-prima, referente 
ao leite entregue no mês de 
Abril de 2018 e a projeção dos 
valores de referência para leite 
a ser entregue no mês de Maio 
de 2018. Segue abaixo a tabela:

Até 100 litros/dia Abril 0,9827 
e Maio 1,0074

De 101 a 200 litros/dia Abr. 
1,0023 e Mai. 1,0276.

De 201 a 300 litros/dia Abr. 

Conseleite divulga preços para Maio
1,0220 e Mai. 1,0477.

De 301 a 400 litros/dia Abr. 
1,0417 e Mai. 1,0679.

De 401 a 500 litros/dia Abr. 
1,0613 e Mai.  1,0880.

De 501 a 600 litros/dia Abr. 
1,0810 e Mai. 1,1080.

De 601 a 700 litros/dia Abr. 
1,0908 e Mai. 1,1182.

De 701 a 800 litros/dia Abr. 
1,1006 e Mai. 1,1283.

De 801 a 900 litros/dia Abr. 
1,1104 e Mai. 1,1384

De 901 a 1.000 litros/dia Abr. 
1,1203 e Mai. 1,1485.

Acima de 1.000 litros/dia Abril 1,1301 e Maio 1,1585.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Março 2018

 A  c a m p a n h a  d e 
vacinação contra a febre aftosa 
foi prorrogada para 15 de junho, 
medida tomada em decorrência 
dos impactos da greve dos 
caminhoneiros. O prazo anterior 
terminaria em 31 de maio. A 
vacina evita a proliferação do 
vírus da família picornaviridae, do 
gênero aphthovirus, e é aplicada 
em rebanhos de bovinos e 
bubalinos.

 O prazo para o criador 
comprovar a aplicação das 
ampolas vai até 25 de junho. O 

Campanha de vacinação contra febre aftosa é prorrogada até 15 de junho

processo é fundamental para 
emissão da guia de trânsito 
animal (GTA), documento que 
autoriza o produtor a circular e 
comercializar produtos como 
carne e leite. A decisão de 
prorrogar o prazo está na Portaria 
nº 25, publicada nessa segunda-
feira (4/6) no Diário Oficial do 
Distrito Federal. A expectativa é 
de que 96.188 bovídeos, de todas 
as idades, sejam imunizados na 
campanha. Ainda não há uma 
prévia de quantos animais foram 
vacinados até o momento.
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Meio Ambiente

Sindicato Rural recebeu Coleta Seletiva Itinerante

 C u m p r i n d o  o  q u e 
determina a legislação de 
proteção ambiental e para 
evitar que embalagens de 
agrotóxicos vão parar no meio 
ambiente, No dia 05 de junho, 
Paranaíba esteve recebendo 
vasilhames de agrotóxicos 
no período das 7hs às 17hs 
no Parque de Exposições 
Daniel Martins Ferreira. O 
recolhimento foi feito pelo 
pessoal especializado do 
Inpev (Insti tuto Nacional 
d e  P r o c e s s a m e n t o  d e 
Embalagens Vazias) em 
parceria com o Sindicato 
Rural, Iagro e Revendedores 
de produtos agrotóxicos de 
Paranaíba. Foram 9 pessoas 

Inpev esteve dia 05/06 fazendo a 1ª Coleta do Programa Sistema Campo Limpo no Sindicato Rural

Fone (67) 3668-1589 e 9966-3184

trabalhando para realizar o 
recolhimento de 11.500 Kg 
de vasilhames, que foram 
devidamente armazenados 
em 4 carretas grandes e 1 
caminhão Truck. De acordo 
com  Hami l ton  Rondon 
Flandol i  do Inpev foram 
atendidos 322 produtores 
e os caminhões seguiram 
viagem para o posto de 
co le tas  em B i lac (S .P. ) , 
Chapadão do Sul e Três 
Lagoas.
 " É dever do produtor 
segu i r  as  o r i en tações , 
para um descarte correto 
de embalagem, é preciso 
l ava r,  f u ra r  e  re t i ra r  a 
tampa. Após isso, o frasco 

deve ser armazenado em 
ambiente fechado com piso e 
ventilação, mesmo que esteja 
vazio. Depois do processo, 
as embalagens precisam 
ser devolvidas às indústrias 
durante o período de um ano 
após a compra. O local de 
devolução é indicado na nota 
fiscal, podendo ser revendas 
ou centrais de recolhimento, 
o mais próximo de Paranaíba 
era Três Lagoas. Devido 
à esta dificuldade, muitos 
produtores de Paranaíba 
e região estavam tendo 
dif iculdades em entregar 
estas embalagens. Para isso 
o Inpev começou a realizar 
estas coletas Itinerantes, 

explicou Hamilton Flandoli 
 O  p r e s i d e n t e  d o 
Sindicato Nilo Alves Ferraz 
esteve acompanhando o 
processo de recolhimento 
d a s  e m b a l a g e n s  d e 
agrotóxicos e disse " ter 
ficado feliz com o número 
de produtores que vieram 
fazer à devolução adequada, 
esta iniciativa irá contribuir 
para a retirada do passivo 
ambiental do campo. Isto 
porque essas embalagens 
poderiam, inadequadamente, 
ser queimadas ou jogadas 
nos  cu rsos  d ’água  nas 
p r o p r i e d a d e s  r u r a i s , 
c o n t a m i n a n d o  o  m e i o 
ambiente”, argumentou.

Presidente Nilo Ferraz e responsáveis do Inpeva na Coleta Itinerante

322 produtores rurais estiveram entregando suas embalagens no Sindicato
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 Diretoria do Sindicato de 
Paranaíba fez almoço para seus 
associados no dia 12 de Maio em 
comemoração ao cinquentenário 
do Sindicato. Esteve presente no 
evento o Tesoureiro da Famasul 
Luis Alberto Moraes Novais 
na ocasião representando o 
presidente da Famasul, Maurício 
Saito e o Diretor Executivo da 
Famasul Lucas Galvão. Presentes 
também o prefeito Ronaldo 
Miziara e seu vice Cezinha Leal, 
bem como o Comandante do 
13º Batalhão de Polícia Militar, 
tenente-coronel PM Gilberto 
Gilmar de Santana, e autoridades.
 Diretores plantaram mudas 
de Ipê no Parque de Exposições 

Sindicato Rural de Paranaíba comemora 50 anos
Daniel Martins Ferreira. Durante 
a solenidade os ex-presidentes 
foram homenageados com 
placas em agradecimento às 
contribuições que prestaram ao 
sindicato perante a sua gestão. 
Também receberam placas o 
prefeito Miziara e representantes 
da Famasul e SENAR/MS e a 
ex-funcionária D. Zeni. Nesta 
ocasião foi descerrada a placa 
comemorativa da nova logomarca 
do sindicato. As comemorações 
deverão acontecer durante o ano 
todo com reuniões da diretoria, 
início de projetos e programas da 
Famasul e palestras.
 O presidente do Sindicato 
R u r a l  N i l o  A l v e s  F e r r a z 

Durante o ano todo serão oferecidos cursos e projetos em benefício dos trabalhadores rurais.

Diretoria, Famasul, autoridades e associados estiveram no evento 

agradeceu “a todos os associados, 
diretoria e apoio da Famasul para 
a realização de cursos e projetos 

que estão sendo trazidos para 
os produtores rurais de nossa 
região”.                
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 O Sindicato Rural de 
Paranaíba realizará 04 palestras 
durante a 56ª Expopar. A primeira 
será no dia 28 de junho e a última 
no dia 30 de julho. Este ciclo de 
palestras é direcionado a pessoas 
do segmento agropecuário. As 
palestras serão realizadas no 
espaço reservado dentro do recinto 
próprio para abrigá-las.
 Segundo o  presidente 
do Sindicato Rural, Nilo Alves, “ 
O ciclo de palestras tem recebido 
a cada ano um maior número de 
participantes. O local da realização 
das palestras é  apropriado, com 
ar condicionado e totalmente 
fechado, desta forma podemos 
oferecer melhor comodidade aos 

Ciclo de palestras oferece quatro temas diferentes
participantes do evento”, ressaltou 
Nilo. 
 Fábio Macedo, pecuarista 
e secretário do Sindicato Rural, é o 
organizador do evento. Ele informa 
que os temas das palestras são 
selecionados de tal forma que, 
cada uma possa estar orientando 
e instruindo  os pecuaristas e 
produtores rurais a obterem lucros 
em seus investimentos. 
  “As palestras abordam 
temas que estão relacionadas 
aos problemas que o produtor 
rural encontra em seu meio rural. 
Segundo Fábio, "os palestrantes 
s ã o  p e s s o a s  a l t a m e n t e 
capacitadas,cada um dentro de 
sua área". Acompanhe abaixo os 

dias e os temas das palestras que 
serão oferecidas:
           PROGRAMAÇÃO
 28/06 -13:00-Palestra: 
“TIP: Terminação Intesiva a 
Pasto”Parceria Sindicato Rural 
e Presence.
      29/06-13:00- Apresentação 
dos resultos do experimento de 
soja safra 2017/2018. Parceria 
Sindicato Rural e Fundação 

Chapadão.
          29/06-15:00-Apresentação 
dos resultados da lavoura 
comercial de soja safra 
2017/2018 e ILP realizado na 
Fazenda Mascote.
3 0 / 0 6 - 0 8 : 3 0 - P a l e s t r a : 
“Vantagens da reforma de 
pastagens com ILP”. Parceria 
Sindicato Rural e Sementes 
Gasparim.

Palestra: Como acelerar o melhoramento do Rebanho de Corte

Informação

Empresas conveniadas para associados do Sindicato
AUTO POSTO AMÉRICA SUPERMERCADOS SANTANA AUTO POSTO TRADICIONAL

Benefício comercial: Desconto de 
R$0,20 (Vinte centavos) por litro de 
Óleo Diesel com pagamento à vista.
Endereço: Av. Quedu Leal nº 895 
-Bairro Jardim América-(67)3669-
4443-Paranaíba - MS.
Observação: O desconto concedido aos 
filiados do Sindicato Rural de Paranaíba 
só terá validade mediante a apresentação 
da Identidade de filiação ao Sindicato 

Benefício comercial:Desconto de 5% 
(cinco por cento) sobre compra a vista, 
exceto os produtos em promoção.
Endereço: Av. Antonio Garcia de Freitas,nº 
470, Bairro Santo Antonio-(67)3668-2291- 
Paranaíba - MS.
Observação: O desconto concedido aos 
filiados do Sindicato Rural de Paranaíba só 
terá validade mediante a apresentação da 
Identidade de filiação ao Sindicato Rural.

Benefício comercial: Desconto de R$0,20 
(Vinte centavos) por litro de Óleo Diesel 
com pagamento à vista. 
Endereço: Av. Três Lagoas, nº 10 - Bairro 
Centro -  (67) 3668-1119 - Paranaíba - MS. 
Observação: O desconto concedido aos 
filiados do Sindicato Rural de Paranaíba só 
terá validade mediante a apresentação da 
Identidade de filiação ao Sindicato Rural.
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Realização

A Diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba deseja a todos os associados feliz aniversário!

Carmem Sabino Prata........01/06
Ana Claudia S. Dias..........01/06
Cristiane Souza Custodio..02/06
Maria Eliane Brandão........02/06
Damis Oliveira Rodrigues.03/06
Edimar Leal N. Santos.......03/06
Onilda Ferreira Oliveira....03/06
Carmem L. O. Araújo........04/06
Maria S. F. S. FERRAZ.....04/06
Magda Freitas Costa..........04/06
Cyntia V. H. Brandão.........05/06
Silvia Soares Publio...........05/06
David M. Lima Neves .......06/06
Rafaela Ap. Ferreira...........06/06
Jose Ant.Castro Brito.........07/06
Gabriel Arazine Silva........07/06
Mauricio C. V. Souza........07/06
Paulo R. G. Goulart...........09/06
Cinthia M. F. Brito............10/06
Moacir Ladeia Junior.........10/06
Marisa Ap. Dias.................10/06
Wardenir A.Morais............11/06
Amilson A. Queiróz Filho.11/06
Maria O. Ramos Porto.......11/06
Amauri Gonzales...............12/06
Naide Ap. S. Miziara.........12/06
Manoel Roberto Ovidio.....13/06
Wilberto Ant. de Amaral....14/06
Margarida Martons Leal,,,,16/06
Luiz F. G. P. Souza............16/06

Sergio Luiz Faria...............18/06
Alberto F. da Silva.............18/06
Amelia Leal Bim...............19/06
Luiz Carlos Brandão..........19/06
Manoel Bertoldo Neto.......20/06
Diomário F. D. Barros.......21/06
Sergio Luiz Buosi..............22/06
Bolanger Leal de Oliveira.23/06
Sonia M. Freitas Leal........23/06
Rubens Vieira das Neves...24/06
Ademir Panucci.................25/06
Carlos José de Castro........25/06
Geraldo Freitas Oliveira...25/06
Guilherme F. Farias...........26/06
Elso Rodrigues Cabral.......26/06
Jose das G. Chaves.. .......26/06
Maria Gomes de Paula......26/06
Aurinda Thereza de Souza.28/06
Nelcione D. Amorin...........29/06
Pedro S. C. Miziara...........29/06
Walter P. Freitas.................30/06
Vitório Morimoto..............01/07
Vânia Inêz Tozo Gerado....01/07
Vitor Hugo Vieira..............01/07
Arnaldo Barrenha Filho.....02/07
Cirlene Fereira Leal...........02/07
Maria H. D. F. Amaral.......02/07
Oslene Guerreiro Andrade.02/07
Izaurina Almeida Martins..02/07
Daiane C. G. Modesto... ...02/07

Roberto Afonso Pa. Filho...03/07
Natalício Severino Gama...03/07
Maria Rosa Prata Cunha....03/07
Sirlei Martins de Freitas.....03/07
Rodrigo R. S. Cabral..........03/07
Ronivan R. Pereira.............04/07
Devair Eugenio Curti..........04/07
Elaine Cristina M. Ramos..04/07
Valdir Alves Pereira...........04/07
Domildo Mariano Jesus.....05/07
Jose Chaves de Oliveira.....06/07
Gislaine C. L. F. Silva........06/07
Marlucia Souza Ferro.........07/07
Jucelino B. Machado.........08/07
Julia Maria Jesus Souza.....09/07
Milton Macedo de Jesus....10/07
Eli Robalinho de Queiroz..11/07
Ilda Apda M. G. Oliveira...11/07
José B. Macedo Oliveira....11/07
Pedro Luiz Faria.................12/07
Mercides M. N. Resende....14/07
Leila B. Caminha Dias.......14/07
Arthur Freitas Bardelin......15/07
Ângela M. Oliveira Rios....16/07
João Eduardo Cervoni........16/07
Lilian Moreira Semer.........17/07
Maria S. Vieira Missiato....18/07
Douglas A. Alfaro Dias......18/07
Paulo E. F. M.Queiroz.......18/07
Dorassis Padua Marques....19/07

Walcirley A. Oliveira.........19/07
Edina Ap. V. F. Macedo.....19/07
Flavio Oliveira da Costa....19/07
Fernando Antonio Souza....20/07
Helion Oliveira Garcia.......20/07
Ricardo Alves Assis...........20/07
Maria Santíssima Freitas...21/07
Robson Q. R. Páscoa.........21/07
Jose Antonio Queiroz.........21/07
Leilson Freitas Oliveira.....21/07
Julia M. L. Bergantini........21/07
Tonaide Alves Brandão......22/07
Antonio Alves Freitas........23/07
Arthur L. Padua Marques...23/07
Rodrigo R. de Mello..........23/07
Simone Apa. Leal Buso.....23/07
Maria Ap. L. Stagliano......24/07
Janine S. N. Alonso...........24/07
Luiz Carlos de Souza........25/07
Antonio Souto Silva..........26/07
Marcelo Verdu Rico..........26/07
Eliara Fedossi Leal............26/07
Solange G. R. C. Bento.....28/07
Olegário R. Freitas Junior..29/07
Ralpho Carnelossi.............29/07
Paulo Assis da Silva..........29/07
Andrew R. Silva Filho......31/07
Nilde Oliveira Ferraz.......31/07
Regina Nadir T. Curti.......31/07
Gislene C.Rodrigues........31/07

Com prestígio exposição de animais vira atração
 Evento marcado pelo 
sucesso. É assim que podemos 
analisar a exposição de animais 
que será realizada durante a 56ª 
Expopar. A expô paranaibense 
consegue mais uma vez atrair os 
principais criadores de gado do 
Brasil. A Casa do Canchim, local 
que abriga a exposição, receberá 
um grande número de visitantes 
durante a realização do evento, 
mostrando o interesse da classe 
ruralista pelo evento. Esta é 
uma vertente que realça o papel 
que a feira tem de fomentar 
o fechamento de negócios, 
ratificando o caráter de feira 

e incrementando a economia 
local. 
 Para o presidente do 
Sindicato Rural Ni lo Alves 
Ferraz, a expô será marcada 
pelo sucesso absoluto. Nilo 
faz questão de agradecer 
todos os expos i tores que 
participarão da feira. De acordo 
com Toninho Apréia, um dos 
diretores e organizador do 
evento, a exposição reunirá 
vários animais vindos dos mais 
diversos criatórios, trazidos por 
vários expositores. O julgamento 
começa no dia 29 e termina no 
dia 04 de julho. A qualidade e organização no julgamento dos animais é tradição

ANIVERSARIANTES DOS MÊSES JUNHO/JULHO 2018
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Negócios

 Durante a realização da 
56ª Expopar as expectativas é 
de que os 8 leilões alcancem 
uma média de 4 milhões 
em negociações. Haverá  
premiação dos melhores lotes.
Os adminstradores da Leilosin 
(realizadora dos leilões), 
explicaram que os valores 
das negociações deverão 
ser maiores do que a do ano 
passado,  uma vez que a 
qualidade do gado é muito alta.
 S e g u n d o  A g d a , 
vendedores e compradores 
de diversas cidades de Mato 
Grosso do Sul deverão vir 
prestigiar os leilões, além do 
grande número de produtores 
da região do Bolsão e pessoas 
de cidades mais distantes. 
A presença de produtores 
de vários lugares, destacou, 
engrandecerá a Expopar 2018. 
 N o  a n o  p a s s a d o , 
segundo Agda, passaram 
pelos leilões de corte 2.613 
animais, sendo 208 touros. No 
leilão leiteiro foram vendidas 21 

Leilões da 56ª Expopar trarão animais de alta qualidade

novilhas e vacas.O faturamento 
total de vendas em 09 leilões 
foi de R$3.001.680,00
 O  p r e s i d e n t e  d o 
sindicato Nilo Alves Ferraz 
acredita que “ este ano o 
crescimento será melhor, isso 
pelo fato da qualidade dos 
animais que serão leiloados e 
também pela participação dos 
compradores através do site da 
Leilosin. www.leilosin.com”.
 Os le i lões  da  56ª 
Expopar serão o seguinte:
 27/06- Quarta-feira - 
19hs - I LEILÃO DO BOLSÃO 
SENEPOL PRODUTIVIDADE. 
Haverá também oferta de 
produtos de corte meio sangue 
Senepol.
 28/06- Quinta-feira - 
19hs - LEILÃO NELORE E 
CRUZAMENTO INDUSTRIAL.
(Haverá premiações aos 
Melhores Lotes (machos/
fêmeas)
 29/06 - Sexta-feira - 
19hs - XIV LEILÃO BOLSÃO 
NELORE MOCHO PO. Haverá 

também oferta de produtoes 
de corte Nelore.
 30/07 -  Sábado - 
15hs - LEILÃO TOUROS 
NELORE PO ORIGEM TRÊS 
MARIAS E CONVIDADOS 
(REPRODUTORES NELORE 
PO PADRÃO MOCHO). 
Haverá também oferta de 
produtes de corte Nelore.
 01/07 - Domingo - 
19hs - LEILÃO MISTO DE 
GADO DE CORTE
 02/07 - segunda-feira - 
19hs - XXII LEILÃO TOUROS 

CANCHIM PO - PARANAÍBA. 
Haverá também oferta de 
produtos de corte meio sangue 
Canchim.
 03/07 - Terça-feira - 
19hs - XVI LEILÃO TOUROS 
S A N TA G E RT R U D I S  - 
PARANAÍBA. Haverá também 
oferta de produtos de corte 
meio sangue Santa Gertrudis.
 0 4 / 0 7  -  Q u a r t a -
feira - 19hs - VIII LEILÃO 
LEITEIRO DE PARANAÍBA 
ANIMAIS GIROLANDOS 
(REGISTRADOS).

Durante os leilões haverá premiação para os melhores lotes.

Os administradores da Leilosin, Agda e Celson acreditam que o faturamento deste ano será em torno de 4 milhões de reais.

 O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR/
MS), a FAMASUL e Sindicato 
Rural de Paranaíba estão 
realizando desde o dia  30 de 
abril à 19 de Maio mais uma 
etapa do Projeto Pingo D’Agua. 
Em novembro de 2017 a 
Unidade Móvel de atendimento 
odontológico esteve atendendo 
nos d is t r i tos  do Aporé, 
Tamandaré e Assentamento 
Serra.  O pres idente do 
Sindicato Rural Nilo Alves 
Ferraz está acompanhando os 
atendimentos.
                 Locais

Pingo D'Água começa atendimentos em Paranaíba
Assentamento Serra nos dias 
30/04 á 04/05/2018
Tamandaré nos dias 07/05 á 
11/05/2018
Aporé  nos d ias 14/05 á 
18/05/2018
     A unidade móvel poderá 
a tender  no  máx imo 22 
pacientes por dia e realizar 
no máximo procedimentos 
odontológicos por paciente.
Será realizado: Aplicação 
de flúor bucal, Extração, 
Remoção de tártaro (Limpeza), 
Restauração de resina e 
de amalgama. O cadastro 
será realizado no dia do 

atendimento pelo motorista do 
ônibus normas do Senar/MS, 
mais cada responsável por 
sua região poderá fazer uma 
listagem de pessoas que serão 
atendidas  para termos controle 

de quantidade de público. 
Dúvidas favor entrar em contato 
com o Sindicato Rural através 
do telefone: (67)3668.1017 ou 
(67)98142.0849 (Whats) com a 
Caroline Rodrigues ou Débora.
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Programação oficial da 56ª Expopar e 16ª Expoleite
Período 27/Junho a 08/Julho de 2018

    27/06- 19:00-I Leilão 
Senepol Produtividade
28/06-13:00-Palestra: “TIP: 
Terminação Intensiva a Pasto”.
Parceria Sindicato Rural e 
Presence.
    28/06-19:00-Leilão Nelore e 
Cruzamento Industrial. Haverá 
Premiações aos Melhores 
Lotes (Machos/Fêmeas).
    29/06-08:00-Julgamento 
dos animais da raça Nelore 
Mocho
    29/06-13:00-Apresentação 
dos resultados do experimento 
de soja safra 2017/2018. 
Parceria Sindicato Rural e 
Fundação Chapadão.

    29/06-15:00-Apresentação 
dos resultados da lavoura 
comercial de soja safra 
2017/2018 e ILP realizado na 
Fazenda Mascote.
    29/06-19:00-XIV Leilão 
Bolsão Nelore Mocho.
30/06-06:-Esgota dos Animais 
participantes do Torneio 
Leiteiro.
    30/06-08:00-Julgamento dos 
animais da raça Mangalarga.
    30/06-08:30-Palestra: 
“Vantagens da reforma de 
pastagens com ILP”. Parceria 
Sindicato Rural e Sementes 
Gasparim.
    30/06-15:00-Leilão Touros 

Nelore Origem Três Marias e 
convidados.
    30/06-18:00- 1ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
   30/06-18:00-Abertura oficial 
da 56ª EXPOPAR e 16ª  
EXPOLEITE. Produtor Rural 
Homenageado Manoel Vilela 
Assunção”.
    01/07-06:00-2ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
    01/07-18:00-Show com os 
Artistas Regionais.
   01/07-18:00-3ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
    01/07-19:00-Leilão Misto de 
Gado de Corte.
    02/07-06:00-4ª Ordenha do 

Torneio Leiteiro.
     02/07-18:00-5ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro
 02/07-19:00-XXII Leilão 
Canchim de Paranaíba.
    03/07-06:00-6ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
  03/07-08:00-Julgamento 
dos animais da raça Santa 
Gertrudis
   03/07-19:00-XVI Leilão 
Santa Gertrudis de Paranaiba
   04/07-07:00-Julgamento dos 
animais da raça Girolando e 
Premiação do Torneio Leiteiro
  04/07-19:00-VIII Leilão 
Leiteiro de Paranaiba/Animais 
Girolando Registrados.



PREMIAÇÃO

Animais serão premiados na 16ª Expoleite
 A 16ª Expoleite que 
será realizada pela ACGRP 
(Associação de Criadores 
de Girolando da Região 
de Paranaíba) está com a 
programção já definida. O 
evento terá início no dia 
28 de junho com a Entrada 
dos Animais para o Torneio 
Leiteiro e termina dia 04 de 
julho com o julgamento e 
premiação da raça Girolando. 
O VIII Lei lão Leiteiro de 
Paranaíba com animais 
girolando registrados será 
realizado no dia 04/07 às 
19hs.
 Gus tavo  Panucc i , 
presidente da Associação 
de Criadores de Girolando 
de Paranaíba explicou que 
no ano passado estiveram 
part ic ipando 12 animais 
no  to rne io  e  para  es te 
ano já estão abertas as 
inscrições. 
 O  p r e s i d e n t e  d o 
sindicato rural Nilo Alves 
Ferraz falou “do  investimento 
em qualidade e aprimoramento 
genético com boas matrizes 
e sêmen com certeza são a 
garantia de descendentes 
cada vez melhores e com 
maio r  p rodu t i v idade .  O 

esperado dos animais desta 
raça é produção de leite 
com longev idade,  a lém 
de fertilidade, já que para 
ele seja representativo e 
promissor na propriedade”.
 Os critérios para o 
julgamento dos animais são: 
morfologia, que é o biotipo 
an imal ,  com mor fo log ia 
de produção, que são as 
características do animal 
e  s u a  c a p a c i d a d e  d e 
transformar isso em leite. O 
julgamento é a harmonia e o 
conjunto desse equilíbrio de 
racial com produção e com 
estrutura.
 Durante o julgamento 
serão premiados os animais 
vencedores  do  Torne io 
Leiteiro, sendo divididos em 
duas categorias: vaca;  e 
novilha, animais de primeira 
cria. No ano de 2017 os 
vencedores do torneio leiteiro 
foram os seguintes:
 Categoria Vaca:
 1º lugar de propriedade 
de Wald i r  Junquei ra de 
Andrade, animal Caraca Lins 
com 60,696Kg por ordenha, 
premiação R$1.800,00.
 2º lugar de propriedade 
de Wald i r  Junquei ra de 

Andrade, animal Demorada 
L ins com 58,942Kg por 
o r d e n h a ,  p r e m i a ç ã o 
R$1.200,00.
 3º lugar de propriedade 
de Muller Medeiros, animal 
Glauce Teatro com 53,398Kg 
por ordenha, premiação 
R$700,00.
 4º lugar de propriedade 
de Muller Medeiros, animal 
E s p u m a  D e t r o i t  c o m 
32 ,074Kg por  o rdenha, 
premiação R$600,00.
 5º lugar de propriedade 
de  Martinho Mello de Oliveira, 
animal Maiada da Rural 
com 17,324Kg por ordenha, 

premiação R$400,00 
 6º lugar de propriedade 
de Martinho Mello de Oliveira, 
animal Cristal da Rural com 
17,242Kg por  o rdenha, 
premiação 300,00.
     Na Categoria Novilha:
   1 º  l u g a r  d e 
p r o p r i e d a d e  d e  M u l l e r 
Medeiros, animal Itabere 
do Basa com 35,420Kg 
por ordenha, premiação 
R$1.800,00.
 2º lugar de propriedade 
de Martinho Mello de Oliveira, 
animal Bromélia da Rural 
com 23,018Kg por ordenha, 
premiação R$1.200,00.

No final de cada ordenha leite era pesado e armazenado

Animais girolando com alta produtividades participaram do evento
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Os animais foram divididos em duas categorias para o julgamento


