
Fundação Chapadão e Sindicato Rural de 
Paranaíba realizam 5ª etapa do Tour da Soja

 A 5ª etapa do Tour 
da Soja, promovida pela 
Fundação Chapadão em 
parceria com o Sindicato 
Rura l  de Paranaíba,  fo i 
realizado no dia 24/02 na 
Fazenda Mascote (MS 483 
- Km 4) ,de propriedade 
do associado Dr.  Mi l ton 
Macedo de Jesus. Estiveram 
presentes no evento cerca 
de 280 pessoas, entre eles 
dezenas de produtores, 
t é c n i c o s ,  c o n s u l t o r e s , 
universitários e gerentes 
de fazendas que tiveram a 
oportunidade de conhecer o 
real potencial da soja para a 
região de Paranaíba.
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Campo Limpo

O Tour foi realizado na Fazenda Mascote e contou com a presença de autoridades e produtores rurais

Sindicato Rural em parceria com Fundação Chapadão realizam o experimento há 5 anos em Paranaíba
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“Obrigado à todos que participaram do Tour da Soja 2018”
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   Caro amigo produtor Rural, 
 Fiquei muito feliz com 
dia de Campo “Tour da Soja” 
parceria do Sindicato Rural 
com a Fundação Chapadão 
que contou com a participação 
de mais de 250 pessoas, entre 
técnicos, donos de revendas, 
produtores rurais da nossa 
região e de outras regiões do 
País que pretendem plantar 
soja, pessoas interessadas em 
dar terras arrendadas e pessoas 
interessadas em arrendar, 
o evento foi um sucesso e 
gostaria de parabenizar e 
agradecer todos envolvidos. 
 Aproveito para lembrar 
que o Sindicato Rural Paranaíba 
iniciou os experimentos ainda 
no ano de 2013, com destaque 
para participação do Diretor 
do Sindicato Fabio Macedo, 
o campo experimental este 
localizado na propriedade do 
seu Pai Dr. Milton Macedo a 
quem que somos gratos por ter 
acreditado e contribuído para 
que esse projeto se tornasse 
realidade em nosso município, 
inclusive com plantio comercial, 
quem também esta acreditando 
da diversificação da matriz 
econômica do Município e o 
nosso associado Heliton e 
Valdenei, que já iniciaram a 

colheita da soja, um cenário que 
era completamente diferente de 
nossa realidade atual, mas que 
acreditamos que num futuro 
muito próximo seja normal.
 Convido todos os 
produtores rurais do nosso 
Município para uma reunião 
no sede do Sindicado no 
dia 04/04/18 as 18:00h, na 
oportunidade será definidos os 
procedimentos para a coleta 
itinerante de vasilhames de 
agrotóxicos,  com a participação 
de representantes do INPEVE , 
IAGRO e Revendas.
 Com relação ao 
Manifesto “Abril Verde Amarelo 
– Funrural Não”, fizemos uma 
reunião com os Diretores 
e devido um compromisso 
anteriormente agendado, 
estaremos impossibilitados 
de participar do evento, 
decidimos fazer um oficio aos 
nossos parlamentares ligados 
ao agronegócio dizendo 
que apoiamos o manifesto e 
acreditamos na força da CNA, 
FAMASUL e Frente Parlamentar 
da Agricultura e pedimos o 
apoio deles para derrubar o 
veto, extinguindo a cobrança 
sobre comercialização de 
gado magro e informando a 
importância do que já consta 

na lei  13.606/2018, permitindo 
que a partir de 2019 seja 
possível optar em recolher 
sobre a produção ou folha de 
pagamento, mas somos contra 
a cobrança do passivo.
 Lembramos a todos 
que no dia 12 de maio de 2018 
nosso Sindicato estará fazendo 
50 anos de fundação e como 
parte da comemoração, no 
mês de Maio iremos ter em 
nossa região o Programa Pingo 
D água que consiste em um 
consultório Odontológico Móvel, 
em parceria com SENAR que 
irá atender na Zona Rural e 
no mês de Junho teremos o 
Programa Saúde do Homem 
e da Mulher em parceria com 
Secretária de Saúde e SENAR, 
para atendimento o preventivo 
dos produtores e produtoras 
rurais, entre outras ações.
 Com relação aos 
treinamentos, de janeiro/2018 
a Março/2018 foram realizados 
31 Cursos, sendo alguns de 
manutenção e operação de 
maquinas agrícola, graças à 
parceria com a empresa, FM 
Serviços Agrícolas.
 Aproveito para pedir aos 
nossos diretores, associados 
e clientes que prestigie nossa 
Leiloeira  (LEILOSIN), fazendo 

suas compras e vendas de 
gado. Após a decisão de 
realizarmos leilões todas as 
quintas feiras, percebemos 
uma considerável melhora nos 
resultados.
 Finalmente agradeço o 
apoio de toda nossa Diretoria 
e Associados e sempre 
estaremos à disposição para 
ajudá-los no estiver ao nosso 
alcance.

 Forte Abraço a 
todos e boa leitura
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Evento

 O Centro de Excelência 
em Bovinocultura de Corte 
do Senar foi inaugurado, no 
último dia 07 de março, pela 
Confederação da Agricultura 
e  P e c u á r i a  d o  B r a s i l 
(CNA), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) 
e o Sistema Famasul – 
Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, em Campo 
Grande para formar mão de 
obra especializada. A unidade 
está instalada na área da 
Embrapa Gado de Corte e vai 
oferecer, a partir do segundo 
semestre deste ano, o curso 
técnico em Agropecuária 
com especia l ização em 
Bovinocultura de Corte, com 
uma carga horária de 1.760 
horas.
 Para o presidente do 
Sistema Famasul, Mauricio 
Sai to ,  o  Centro atende 
uma demanda do setor 
produtivo. “A adesão de novas 
tecnologias no meio rural eleva 
a produtividade no campo e, 
consequentemente, aumenta 
a necessidade por mão de 
obra qualificada. Esta iniciativa 
vai poder fornecer técnicos 
qualificados específicos na 
bovinocultura de ensino médio 
para atender todo o Brasil”. 
Saito citou, ainda, que o 
estado possui o quarto maior 
rebanho bovino do País e é 
o segundo maior produtor 

Com a participação de mais de 200 pessoas, Centro 
de Excelência do Senar é inaugurado em MS

de carne bovina. “Com o 
Centro, haverá a melhoria no 
capital humano”. Ao analisar 
a importância dos técnicos 
que serão capacitados no 
Centro, o presidente da CNA, 
João Martins, destacou que 
os profissionais terão papel 
fundamental por possibilitarem 
que a tecnologia de instituições, 
como a Embrapa, cheguem 
aos produtores rurais. 
 O  d i r e t o r - g e r a l 
do Senar, Daniel Carrara, 
destaca que o desafio é 
formar mão de obra técnica 
de maneira continuada, para 
que o profissional capacitado 
tenha um conhecimento ainda 
maior de tecnologia. O Centro, 
conforme ele, vai qualificar 
para o mercado e também 
no atendimento da demanda 
interna da entidade. Já o 
diretor-executivo de Inovação e 
Tecnologia da Embrapa, Cléber 
Oliveira Soares, pontuou 
que, atualmente, existem 
duas grandes vertentes de 
produção de alimentos no 
mundo, uma que demanda 
por quantidade, em razão 
do número de habitantes do 
planeta; e outra, por produtos 
com qualidade diferenciada 
e que Mato Grosso do Sul 
consegue uni-las. 
 O  p r e s i d e n t e  d a 
Federação das Indústrias de 
Mato Grosso do Sul (Fiems), 

Sérgio Longen, ressaltou 
que a indústria frigorífica 
acompanha de perto todo o 
trabalho desenvolvido nesta 
ponta da cadeia produtiva da 
carne. 
                Estrutura
 O Centro inaugurado 
nes ta  quar ta - fe i ra  tem, 
aproximadamente, 2.000 m² 
distribuídos em 7 blocos e 
uma configuração modular, 
com laboratórios didáticos 
e de informática, área de 
c o n v i v ê n c i a  e  o u t r o s 
departamentos, levando em 
consideração a acessibilidade 
para atender pessoas com 
necessidades especiais. O 
Centro de Excelência em 
Bovinocultura de Corte é a 
segunda unidade de uma rede 
integrada de ensino voltada 
para educação profissional e 
tecnológica a ser inaugurada 

pelo Sistema CNA/SENAR. 
 Participaram do evento 
o vice-presidente do Sistema 
Famasul, Nilton Pickler; o 
diretor tesoureiro do Sistema 
Famasul, Luis Alberto Moraes 
Novaes; a diretora-secretária 
da Federação, Terezinha 
Cand ido ;  a  2 ª  d i re to ra 
tesoureira do Sistema Famasul, 
Thais Carbonaro Faleiros; o 
presidente da Aprosoja/MS, 
Juliano Schamedecke; e o 
3º diretor-secretário, André 
Bartocci. 
 Representantes rurais: 
A inauguração do Centro de 
Excelência em Bovinocultura 
de Corte do Senar teve a 
presença de vários presidentes 
dos sindicatos rurais de Mato 
Grosso do Sul, inclusive do 
presidente do Sindicato Rural 
de Paranaíba, Nilo Alves 
Ferraz.

O Centro vai estar formando obra especializada em Bovinocultura

O presidente do Sindicato Rural de Paranaíba Nilo Alves Ferraz esteve presente na solenidade.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Janeiro 2018

 A diretoria do Conseleite 
– Mato Grosso do Sul reunida 
no dia 09 de março de 2018, 
aprova e divulga os valores de 
referência para a matéria-prima, 
referente ao leite entregue no 
mês de Feevereiro de 2018 
e a projeção dos valores de 
referência para leite a ser 
entregue no mês de Março de 
2018. Segue abaixo a tabela:

Até 100 litros/dia Fevereiro 
0,8239 e Março 0,8685

De 101 a 200 litros/dia Fev. 
0,8404 e Mar. 0,9959.

Conseleite divulga preços para Janeiro
De 201 a 300 litros/dia Fev. 

0,8568 e Mar. 0,9032.
De 301 a 400 litros/dia Fev. 

0,8733 e Mar. 0,9206.
De 401 a 500 litros/dia Fev. 

0,8898 e Mar.  0,9380.
De 501 a 600 litros/dia Fev. 

0,9063 e Mar. 0,9554.
De 601 a 700 litros/dia Fev. 

0,9145 e Mar. 0,9640.
De 701 a 800 litros/dia Fev. 

0,9227 e Mar. 0,9727.
De 801 a 900 litros/dia Fev. 

0,9310 e Mar. 0,9814.
De 901 a 1.000 litros/dia Fev. 

0,9392 e Mar. 0,9901.
Acima de 1.000 litros/dia 

Fevereiro 0,9475 e Março 
0,9988.
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 O  P r o j e t o  P i n g o 
D’Água fará atendimentos 
novamente no município de 
Paranaíba no período de 30 
de abril à 19 de Maio. Em 
novembro de 2017 a Unidade 
M ó v e l  d e  a t e n d i m e n t o 
o d o n t o l ó g i c o  -  P i n g o 
D’Água esteve atendendo 
nos  d is t r i tos  do  Aporé , 
Tamandaré e Assentamento 
Serra. 
 O  p r e s i d e n t e  d o 

Reajuste
Piso salarial do trabalhador rural de MS será de R$ 1.061,90 a partir de março

 A partir do dia 1º de 
março, o piso salarial do 
trabalhador rural de Mato 
Grosso do Sul será de R$ 
1.061,90, com vigência até 28 
de fevereiro de 2019. O valor é 
resultado das negociações entre 
representantes dos produtores 
e dos trabalhadores rurais do 
Estado, realizada esta semana, 
na sede do Sistema Famasul 
– Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de MS.
 Para os trabalhadores 
rurais que recebem acima do 
mínimo rural vigente, o reajuste 
fixado será de 1,85%, desde 
que o valor final não fique 
abaixo do piso estabelecido. A 

negociação terá reflexos para 
os trabalhadores rurais de todo 
o Estado, assalariados rurais, 
permanentes e temporários 
que exerçam at iv idades 
agropecuárias, extrativismo 
vegetal, extração florestal, 
atividades de reflorestamento 
e extração de material lenhoso 
e os empregados de escritórios 
de fazendas.
 A s  i n f o r m a ç õ e s 
acordadas na reunião serão 
disponibilizadas no site da 
Famasul (www.sistemafamasul.
com.br), após homologação 
do acordo coletivo efetuado 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego.

Pingo D'Água fará atendimentos em Paranaíba

O presidente do Sindicato Nilo Alves Ferraz participou das negociações realizadas em Campo Grande

Fone (67) 3668-1589 e 9966-3184

Sindicato Rural Nilo Alves 
Fer raz  acompanhou  os 
atendimentos, no total foram 
320 pessoas atendindas. 
" f i c a m o s  f e l i z  c o m  o 
resultado da primeira etapa, 
agradecemos a parcer ia 
do Senar e Famasul neste 
projetos de c idadania e 
convidamos à todos para 
part ic iparem desta nova 
etapa de atendimentos que 
se inicia em abril",

No Distrito do Aporé no mês de Novembro foram atendidas 122 pessoas
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Oportunidade

Sindicato e Senar continuam com cursos gratuítos 
Parceria entre Sindicato/Famasul e Senar já realizaram 31 cursos neste ano.

 O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/
MS – Sistema Famasul) em 
parceria com o Sindicato 
Rural continuam com os 
cursos de qualificação para 
produtores rurais. Já foram 
realizados 31 cursos e estão 
programados ainda:
De 20/03 à 23/03:- Informática 
Avançada no CRAS do Jardim 
América.
De 26/03 à 29/03:-  Informática 
Básica no CRAS do Jardim 
América.   
D e  2 6 / 0 3   à  3 0 / 0 3 : - 
Inseminação Artif icial no 
Sindicato Rural
De 26/03  à 28/03:- Operador 
de Escavadeira Hidráulica no 
Sindicato Rural.
De 27/03  à 29/03:- Criação 
de Bezerros e Novi lhas 
para produção de leite, no 
Sindicato Rural.
Dia 28/03 à 29/03:- Produção 
de Conservas e Hortaliças, no 
CRAS Industrial de Lourdes.
De 29/03  à 30/03:- Cultivo 
de Orquídeas, no Sindicato 
Rural.
De 29/03  à 31/01:- Operador 
de Retroescavadeira, no 
Sindicato Rural.

 N i lo  A lves Ferraz, 
presidente do Sindicato Rural, 
disse que essa parceria é muito 
importante na qualificação 
daqueles que queiram buscar 
ma is  conhec imento .  “O 
Sindicato Rural junto com o 
SENAR- Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural , 
está disponibilizando para a 
comunidade vários cursos. 

Curso Administração da Empresa Rural realizado no Sindicato e Fazenda Flor do Ipê

Cada turma tem em média 
15 alunos em formação e 
após a conclusão, todos estão 
preparados para trabalhar no 
mercado de trabalho. Ações 
como essa reforçam a missão 
do Sindicato que é despertar 
a motivação de todos e atingir 
a sustentabilidade social, 
econômica e ambiental”.
 Segundo  Caro l ine 

Aplicação de medicamentos em bovinos no Sitio Ponte NovaCurso deManutenção Preventiva de Tratores Agrícolas - Pneus

Rodrigues mobilizadora do 
SENAR em Paranaíba, tem 
aumentado a cada ano a 
procura, “são cursos que 
despertam interesse para 
quem vive no meio rural, pois 
são realizados com produtos 
ou serviços que existem em 
seu dia-a-dia”. Façam suas 
inscrições no Sindicato ou 
ligue (67) 3668-1017.
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Realização

Fundação Chapadão realiza 
 A 5ª etapa do Tour 
da Soja, promovida pela 
Fundação Chapadão em 
parceria com o Sindicato Rural 
de Paranaíba, foi realizado 
no dia 24/02 na Fazenda 
Mascote (MS 483 - Km 4) ,de 
propriedade do associado 
Dr. Milton Macedo de Jesus. 
Estiveram presentes no evento 
cerca de 280 pessoas, entre 
eles dezenas de produtores, 
t é c n i c o s ,  c o n s u l t o r e s , 
universitários e gerentes 
de fazendas que tiveram a 
oportunidade de conhecer o 
real potencial da soja para a 
região de Paranaíba.
 Segundo o pesquisador 
Dr. Jefferson Luis Anselmo, 
foram testadas em Paranaíba 
quarenta variedades de soja 
que foram plantadas nos dias 
14 e 15 de novembro de 2017 e 
que fazem parte do experimento 
da safra 2017/2018. Segundo 
o secretário do Sindicato 
Rural de Paranaíba e filho 
do proprietário da Fazenda 
Mascote, Fábio Macedo, “a 
lavoura experimental desta 
nova safra está tendo um 

5º Tour da Soja na Fazenda Mascote que realiza o experimento da soja há 5 anos consecutivos.

excelente desenvolvimento 
e os resultados obtidos nos 
anos anteriores incentivaram 
os pr imeiros produtores 
a investir na atividade no 
município, o trabalho realizado 
pela Fundação Chapadão em 
parceria com o Sindicato Rural 

é essencial para a segurança 
e incent ivo desta nova 
alternativa para o agronegócio 
do município. Estima-se que 
a área plantada de soja em 
Paranaíba na safra 2017/2018 
já seja superior a 300ha”, 
disse Fábio.

 O  p r e s i d e n t e  d a 
Fundação Chapadão Adriano 
Loeff esteve presente no evento 
e falou sobre o importante 
trabalho que é realizado pela 
fundação nas pesquisas e 
orientações que os técnicos 
repassam aos agricultores. O 

Fábio Macedo apresenta relatório do índice pluviométrico Técnicos apresentam todas as variedades de soja plantadas
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Realização

5ª etapa do Tour da Soja
diretor executivo da Fundação 
Chapadão, Edson Pereira 
Borges falou do trabalho no 
manejo das pragas, controle de 
chuvas e melhores variedades 
de cultivares para a região, 
entre outros. Representantes 
das firmas que participaram 
com as sementes falaram 
cada um sobre a qualidade e 
produtividade de seu produto.  
 O prefeito de Paranaíba 
Ronaldo Miziara também 
presente no evento falou que, 
“ a prefeitura vai fazer a sua 
parte mantendo as estradas 
em condições para que o 

escoamento da produção 
possa ser feito com sucesso. 
O presidente do Sindicato 
Rural de Paranaíba Nilo Alves 
Ferraz demonstrou toda 
sua felicidade e satisfação. 
“Esperamos que os primeiros 
a investirem na soja na nossa 
cidade tenham sucesso e 
incentivem mais produtores 
a investirem nesta cultura 
sempre com assistência 
t é c n i c a  c o m p e t e n t e , 
gerando emprego e renda e 
trazendo desenvolvimento 
para o município. Ficamos 
muito felizes em saber que 

este t rabalho rea l izado 
pela Fundação Chapadão 
e o Sindicato Rura l  de 
Paranaíba está obtendo 

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS MARÇO/ABRIL 2018

Doriana B. Silva Freitas....01/03
Nivander Stagliano............02/03
Mariana S.  S. Freitas........03/03
Eduardo V. Romão............03/03
Claudia L. Q. M. Goulart..03/03
Wilson Garcia de Moura...04/03
Marta T. Figueiredo Gama.04/03
Donizeth Ap. C. Paula.......04/03
Jose Garcia da Costa.........05/03
Jeferson Alves Ferreira......06/03
Paulo Macedo de Jesus......07/03
Aurieta A. M. Oliveira.......07/03
Lourdes Maria da Silva.....07/03
Mateus Rossi Munhoz.......09/03
Georgia G. Leal Lima........12/03
Newton Leal de Souza.......13/03
Gildo Moura Paula............13/03
Vaino Cesar S. Queiroz.....13/03
Maura Cristina S. Queiroz.13/03
Luciana C. B. Stradioto.....13/03
Marcio Lucio Seraguci......14/03
Débora A. C. C. Garcia......15/03
Loreta Malheiro M. Souza.16/03
Jose Silva de Oliveira........16/03
Suely Robalinho Gonsales.17/03
Margarete C. G. Sampaio..18/03

Afábio J. R. Borges Paula..18/03
Maria Fernanda L. Rossi...18/03
Maria Martins Barbosa......18/03
Antonio Jacob....................18/03
Lara Fernanda Magalhães.19/03
Brás Antonio Ovídio.........19/03
Joselir Costa C. Oliveira...19/03
Jose Roberto Giosa............19/03
Geralda Leal Hammoud....20/03
João Batista M. Coelho.....20/03
Anízia Paulão Públio.........20/03
Lucy Mara S. D. O. Souto.20/03
Bento Paulo Nunes Silva...21/03
Maria Lucia P. Ferreira......22/03
Maria M. Tosta Moura.......22/03
José Carlos de Queiroz......23/03
Célio Zangali Neto............24/03
José Nilson Páscoa.............25/03
Jose Bernardino de Paula..26/03
Valdemar Garcia Leal .......27/03
Paulo Alves Machado........27/03
Jamil Ferraz Macedo.........27/03
Musa Cristina C. Alves......27/03
José Alves Ferraz...............28/03
Gabriel Garcia Sobrinho....29/03
José Geraldo de Souza.......30/03

Dario Silva Braga Neto.....30/03
Antonio Leal de Freitas.....31/03
Eliza R. F. L. Queiroz........31/03
Wilson Ferraz Fortes..........31/03
Duarte Gonçalves Castro...01/04
Omar Brito da Silveira......01/04
Olga Barbeiro Junqueira....01/04
Valdirene M. Oliveira........01/04
Maria Estela S. Oliveira....02/04
Sulaima El Assal...............02/04
Jarí Modesto Leal..............03/04
Janete Venturelli Buosi......03/04
Maria José da Silva............04/04
Douglas Souza Queiroz.....05/04
Celina Ferreira B. Freitas...05/04
Antonio Luiz F. Araujo......05/04
Adalberto Bergantini..........06/04
José Batista Resende..........06/04
Vilma Tomazi Cervoni.......10/04
Deomedes José de Paula....10/04
Ademilson Zangali............10/04
Rose Mary F. C. Leonel.....12/04
Célia Rosa B. Aguiar..........13/04
Gislaine M. F. Sudário.......13/04
Marisa Emer Borges..........14/04
Rosana Miguel J. Garcia....14/04
Liliane Macedo Oliveira....16/04

Raquel G. M. M. Souto.....18/04
Ovídio Pereira....................19/04
Francisco Neves.................19/04
Fabio Carvalho Macedo.....19/04
Northon F. B. Freitas..........19/04
José Carlos Grande............22/04
Natalia B. Q. Rodrigues.....22/04
Leni Ap. Souto Miziara......22/04
Elisangela Ap. T. Souza.....23/04
Valdivina F. L Souza..........23/04
Berenice Petinari U. Dias..23/04
Nilton Alves Ferraz............24/04
Najla Bachri El Assal.........25/04
Adair Alves Bento..............25/04
Eliza Ferraz M. Grande......25/04
Carlos Alberto Cardozo......25/04
Renato Matos Garcia.........26/04
Raquel G. Oliveira Chaves.26/04
Silvia Geralde Neves..........27/04
Solange Ap. M. Severino...27/04
José Adão Assis..................28/04
Willian Ap. Baeninger........28/04
Marlene Marin T. Curti......29/04
Diucleber Martins Ribeiro..29/04
Denivaldo A. Oliveira........29/04
Nelma M. F. Q. Gonzales..29/04

sucesso e poderá colaborar 
com o desenvolvimento do 
agronegócio de nossa cidade 
e região”, finalizou.
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 O ano de 2018 é um 
ano comemorat ivo para 
o Sindicato Rural, e será 
marcado pelos 50 anos de 
fundação. A diretoria do 
sindicato, através do seu 
presidente Nilo Alves Ferraz 
estará trazendo eventos que 
possam transformar a vida 
do homem do campo mais 
saudável e proveitosa. A 
Unidade Móvel do atendimento 
odontológico - Pingo d’água 
estará no munic íp io  de 
Paranaíba no período de 
30/04 à 19/05, e também o 
Programa Saúde do Homem e 
da Mulher Rural,uma parceria 
do sindicato com o Senar/MS. 
                        Historico
 No Início foi criada a 
Associação Agropecuária dos 
Quatro Estados - AGRESTE, 
tendo com seu pr imeiro 
presidente o Sr. Daniel Martins 
Ferreira, que em 16/10/1963 
havia sido nomeado pelo então 
Governador Fernando Correa 
da Costa, para exercer as 
funções de Comissário Geral 
da 1ª Exposição Agropecuária 

Sindicato Rural de Paranaíba comemora 50 anos

de Paranaíba.
 Sabendo das vantagens 
advindas da fundação de uma 
entidade voltada para os 
anseios da classe produtora 
rura l  da reg ião,  a lguns 
proprietários rurais locais, 
liderados por Dr. Ermírio leal 
Garcia, João Rodrigues de 
Mello e Diomário Faustino 
Dias reuniram-se no dia 06 
de junho de 1967, na Casa 
da Amizade com a intenção 
de fundar o Sindicato Rural 
de Paranaíba. E no dia 12 de 
maio de 1968 foi redigido por 
Ermírio leal Garcia o estatuto, 
que foi  aprovado e constituído 
uma diretor ia provisór ia 
composta por: Ermírio leal 
Garcia - Presidente, Diomário 
Faustino Dias - Tesoureiro 
e João Rodrigues de Mello 
-  Secretár io.  Portanto o 
Sindicato Rural de Paranaíba 
foi fundado no dia 12 de maio 
de 1968.
 Em 26 de Fevereiro 
de 2010, na administração 
do Sr. Manoel Bertoldo Neto, 
foi realizado uma Assembleia 

Geral para a reformulação 
do Estatuto adequando nos 
termos da Legislação vigente.
      Estrutura
Localizado na Rua Theódulo 
Mendes Malheiros, nº 500 no 
bairro Santo Antônio, o Parque 
de Exposições Daniel Martins 
Ferreira possui uma enorme 
estrutura, com uma área de 
68.375m² tendo como objetivo 
proporcionar ao produtor rural 
um espaço agradável.
 O Parque de Exposições 
tem um tatersal de leilões 
moderno com mais de 800m² 
com capacidade para 450 
pessoas sentadas, pavilhão 

do comércio, auditório de 
palestras e cursos, pavilhões 
para exposições de bovinos, 
ba ias  com capac idade 
superior a 50 equinos, pista 
de julgamento, local onde 
acontece os julgamentos das 
raças de bovinos de elite, área 
para shows, área para parque 
de diversões, arquibancadas 
de concreto, sendo parte 
coberta, centro administrativo, 
casa do produtor, casa do leite 
com pavilhão adequado para 
realização de torneio leiteiro, 
casa do Canchim além de  
barracas de alvenaria entre 
outras comodidades.

Salário Mínimo R$ 954,00
Tabela para Aluguel do Sindicato Rural

TATTERSAL...Espaço, Climatizador,Limpeza e Guarda 
na Entrada
                               Não Sócio-2,5 sálarios....R$2.385,00
                             Sócio- 1,5 sálarios+130,00...R$1.561,00
RESTAURANTE..Espaço, Limpeza e Guarda na Entrada
                                Não Sócio-1 sálario....R$954,00
                                Sócio- 1/2 sálario+130,00...R$607,00
PADARIA.............. Espaço, Limpeza e Guarda
                                 Não Sócio............R$370,00
                                Sócio...................R$200,00

AUDITORIO...Espaço, Ar Con.,Limpeza e Guarda
                               Não Sócio.............R$370,00
                              Sócio...................R$200,00
CASA DO LEITE....Espaço, Limpeza e Guarda
                                Não Sócio..........R$200,00
                                Sócio................R$100,00
ALUGUEL DO PARQUE..... Espaço, Limpeza e Guarda
PARA SHOW      Não Sócio- 3,0 Salários.......R$2.862,00
                               Sócio-3,0 Salários..............R$2.862,00

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

Dia 04/04 Sindicato Rural fará reunião para “Sistema Campo 

 O S ind ica to  Rura l 
de Paranaíba através de 
sua diretoria convida os 
associados e produtores 
rurais para participarem da 
próxima reunião sobre a 
coleta itinerante, que será 
realizada no próximo dia 04 
de abril às 18hs no Sindicato 
Rural.
    Sistema Campo Limpo
 Sistema Campo Limpo 
é  o  nome do programa 
brasileiro de logística reversa 
de embalagens vazias de 
defensivos agrícolas, no 
qual o Instituto Nacional 
d e  P r o c e s s a m e n t o  d e 
Embalagens Vazias (inpEV) 
a t u a  c o m o  n ú c l e o  d e 
inteligência. Ele abrange 
todas as regiões do país e 
tem como base o conceito 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d e 
compartilhada: agricultores, 
i n d ú s t r i a  f a b r i c a n t e , 
canais de distr ibuição e 
poder público têm papéis 

e  r e s p o n s a b i l i d a d e s 
especí f icas no f luxo de 
funcionamento do programa, 
definidas por lei.
 No dia 23 de fevereiro 
foi realizado no Sindicato 
Rural de Paranaíba uma 
reun ião  pa ra  dec id i r  o 
recolhimento das embalagens 
dos produtos agrotóxicos de 
Paranaíba. Participaram da 
reunião Hamilton Rondon 
Flandoli que é do Instituto 
Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias, a 
Inspetora Local do Iagro Dra 
Cristiane Navarrete Neris, 
o Presidente do Sindicato 
Rural Ni lo Alves Ferraz, 
Secretario Fábio Macedo e 
representantes do setor de 
vendas de agrotóxicos de 
Paranaíba. 
 O  p r e s i d e n t e  d o 
Sindicato Nilo disse que, 
“Além do viés educativo desta 
iniciativa, de ressaltar junto 
aos produtores a importância 

de se dar a destinação correta 
a este tipo de embalagem, e 
facilitar o acesso do produtor 
à devolução adequada,esta 
in i c ia t i va  i rá  con t r i bu i r 
para a retirada do passivo 
ambiental do campo. Isto 
porque essas embalagens 
poderiam, inadequadamente, 
ser queimadas ou jogadas 
nos  cursos  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
 “Nosso interesse é 
que os produtores estejam 
conscientes de que, mais que 
cumprir a lei, a destinação 
correta das embalagens é 
uma forma de se preservar 
a saúde humana e do meio 
ambiente, aliado à produção 
sustentável e com segurança 
alimentar”, ponderou Flandoli.

A 1º reunião foi realizada com os vendedores de agrotóxicos

Embalagens de agrotóxicos serao recolhidas pela Coleta Itinerante.

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. 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.

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.


