
Paranaiba: Nova fronteira agrícola da soja
 A Fundação Chapadão 
em parceria com o Sindicato 
R u r a l  d e  P a r a n a í b a 
realizou nos dias 14 e 15 
de novembro o plantio de 
40 variedades de soja que 
farão parte do experimento 
safra 2017/2018. O plantio 
foi realizado na Fazenda 
Mascote de propr iedade 
do associado Dr.  Mi l ton 
Macedo de Jesus. Esta será 
a quinta safra seguida que 
é realizada o experimento. 
os resultados obtidos nos 
anos anteriores permitiram 
concluir que Paranaíba está 
apta para o cultivo da soja. 
O presidente do Sindicato 
Nilo Ferraz convida à todos 
para o Dia de Campo que 
será realizado dia 24/02 na 
Fazenda Mascote. Página 12
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ATeG em Pba

Visita técnica da Fundação Chapadão à Fazenda Mascote: Paranaíba esá apta para a cultura da soja

Fundação Chapadão em parceria com Sindicato Rural realizou plantio de soja pelo 5º ano consecutivo
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      Caro Amigo Produtor Rural,
 Nesta edição vamos fazer 
um resumo de algumas atividades 
realizadas por nosso Sindicato 
Rural, com apoio da atual Diretoria 
e dos nossos Associados, são 
elas:  
 Posse festiva da nossa 
Diretoria com participação 
dos associados e presença do 
Presidente da Famasul Mauricio 
Saito entre outras autoridades, 
dia de Campo Tour Soja 2017 
uma parceria do Sindicato com a 
Fundação Chapadão na Fazenda 
Mascote do Dr. Milton, Pai do 
Diretor Fabio Macedo,  parceria 
realizada com Absolut Eventos 
para a realização da parte festiva 
da Expopar dos anos 2017, 2018 
e 2019, lançamento do Programa 
Agrinho 2017 com a presença, 
do Prefeito Ronaldo, Secretária 
de Educação Neli, Secretária 
da Famasul Terezinha Cândida, 
Diretoras e Professoras das 
Escolas Municipais, apresentação 
do resultado do Programa Mais 
Inovação do período 2016/2017, 
visita da Caravana do FCO com 
a presença do Superintendente 
do Banco do Brasil, Gláucio 
Fernandes, bem como do Gerente da 
Agência Local Aparecido Pereira, 
apresentando a disponibilidade 
de Recursos do FCO, criação 
do novo site do Sindicato www.
sindicatoruralparanaiba.com.br, 
onde consta toda parte institucional 
do Sindicato Rural e da Leilosin, 

ações do sindicato e Leilosin e 
notícias ligadas ao agronegócio 
entre outras funcionalidades, 
realização da 55ª Expopar e 
15ªExpoleite, na abertura com a 
presença da Vice Governadora Rose 
Modesto, Senador Pedro Chaves, 
deputados Estaduais Junior Mochi, 
Professor Rinaldo, Eduardo Rocha, 
Presidente da Agraer na época 
Enelvo Felini, representando a 
Famasul Lucas Galvão e Terezinha 
Cândida entre outras autoridades, 
visita ao Secretário Jaime Verruck 
da SEMAGRO e Vice Governadora 
Rose Modesto, juntamente com 
prefeito Ronaldo Miziara e o 
Secretário de Administração 
Fredson Freitas, reivindicando 
e concretizando a reabertura do 
Marfrig, realizamos também a 
4ªFeira de Touro Pró-Genética 
numa parceria da ABCZ com 
Sindicato, trouxemos para nosso 
município o Projeto Pingo D’Água, 
que consiste numa Unidade 
Odontologia Móvel (consultório) 
que atendeu mais de 300 pessoas 
nos Distritos de São João do Aporé, 
Tamandaré e Assentamento Serra, 
visita do representante do Banco 
Mundial na Fazenda Boa Esperança 
do Sr. Manoel Vilela Assunção 
que participa do Programa Mais 
Inovação há 4 anos com muita 
competência e Sucesso, realizamos 
o Dia de Campo no Assentamento 
Serra sobre a experiência bem 
sucedida da Hortifruticultura, com 
a participação de mais 250 pessoas, 

caravana de 13 cidades presentes 
no evento, além dos ATeG, Mais 
Inovação, ABC Cerrado, Hortifruti 
Legal e Mais Leite, aparceria do 
SENAR/MS com Sindicato Rural 
resultou na realização de 66 Cursos 
com 743 pessoas treinadas para o 
mercado de trabalho, aproveitamos 
para ressaltar a importância 
dessa parceria com o Senar,  em 
relação ao FUNRURAL tivemos 
duas vezes em Campo Grande, 
sendo uma juntamente com o 
Diretor Secretário Fabio Macedo 
e após uma grande batalha dos 
Sindicatos, Famasul , CNA e 
Frente Parlamentar da Agricultura, 
liderada pelos Deputados Nilton 
Leitão e Tereza Cristina, finalmente 
o Presidente  da Republica 
Sancionou a Lei 13.606/2018 
permitindo a renegociação de 
débitos atrasado em até 176 meses 
e o que e mais importante a alíquota 
que era de 2,3% sobre a receita 
bruta foi reduzida para 1,5%  e a 
partir de 2019 o produtor pode 
escolher recolher sobre a folha de 
salário ou sobre o faturamento, 
mesmo assim a batalha continua, 
pois foram vetado pelo Governo 
Federal alguns pontos importantes 
da lei 13.606/2018 e no dia 16 
de dezembro foi realizado a 
Confraternização de fim de ano 
com a presença dos Diretores, 
Colaboradores, Associados e 
família. Aproveito a oportunidade 
para agradecer os que lá estiveram 
e espero contar com a participação 

de todos no próximo evento, 
pois o sindicato e dos sócios e 
a participação de todos e muito 
importante.
 Aproveito ainda o ensejo 
para convida todos para o Dia de 
Campo “Tour Soja 2018”, que será 
realizado na Fazenda Mascote do 
Dr. Milton Macedo, localizada 
no nosso município, no dia 24 de 
fevereiro com início a partir das 
8:30h.
Forte Abraço a Todos e Boa 
leitura.

             Nilo Alves Ferraz
                   Presidente
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Realização

 No último dia 17/11 o 
Senar/MS – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, 
Sindicato Rural de Paranaíba 
e FAMASUL, realizaram o 
Dia de Campo do Programa 
de Assistência Técnica e 
Gerencial Hortifruti Legal. O 
evento regional aconteceu 
na  Chácara  São  José , 
localizada no Assentamento 
Serra. Aproximadamente 
250pessoas de 13 municípios 
do MS estiveram presentes, 
sendo estes : Paranaíba, 
Figueirão, Alcinópolis, Costa 
Rica, Cassilândia, Chapadão 
do Sul, Inocência, Três Lagoas, 
Selvíria, Nova Andradina, 
Anaurilândia, Ribas do Rio 
Pardo, Aparecida do Taboado 
e Água Clara. Estiveram 
presentes o presidente do 
Sindicato Rural de Paranaíba, 
Nilo Alves Ferraz, do SENAR/
MS, Francisco Paredes, 
Gestor do departamento 
de Assistência Técnica e 
Gerencial, o Coordenador 
do programa Hortifruti Legal, 

Hortifrúti Legal: dia de campo mobilizou cerca 
de 250 produtores da região leste de MS

Dorly Pavei, o Supervisor do 
programa, Flávio Correia, a 
técnica de campo responsável 
pelo atendimento, Carolina 
Rocha Sounego,  o presidente 
do  S ind i ca to  Ru ra l  de 
Cassilândia, Silas Alberto, 
o Secretário da Agricultura 
Cláudio Agi, vereador Ailson 
Antônio de Freitas (Binga) 
entre outros.
 O presidente Nilo falou 
da importância do evento, 
“este encontro é uma troca 
de experiências para os 
produtores rurais. Através de 
uma parceria entre o Sindicato 
Rural e o Senar/MS, foi 
possível para estes produtores 
rurais no Assentamento Serra 
aprenderem as técnicas 
e  passarem a  cu l t i va r : 
maracujá, tomate, repolho, 
melancia,abobrinha e jiló “. 
“A Região Leste do estado 
que possui uma forte atuação 
na pecuária de corte e no 
segmento florestal, também 
mostra um excelente potencial 
para a cadeia do hortifrúti. 

Esta propriedade da Srª 
Marinêz Barbosa da Silva 
é modelo e foi escolhida 
para a realização deste dia 
de campo reforçando esta 
tendência, onde com o auxílio 
do programa de Assistência 
Técnica e Gerencial Hortifrúti 
Legal o produtor consegue 
ganhos consideráveis de 
renda e produtividade nas 
culturas recomendas pela 
equipe técnica, dentre elas 
o maracujá, carro-chefe do 
Hortifrúti em Paranaíba”, 
apontou o Coordenador do 
programa no Senar/MS, Dorly 
Pavei.
 A programação do 
evento contemplou um giro 
tecnológico em três estações: 
cultivo de maracujá; cultivo de 

melancia e adubos verdes; e 
cultivo de tomate, abobrinha 
verde e repolho, em destaque 
nessa etapa para a tecnologia 
d e  m u l c h i n g ,  t a m b é m 
conhecido como “acolchoado”, 
uma barreira física (lona) 
resistente a intempéries na 
superfície do solo e condições 
climáticas adversas. trabalho. 
Foram ministradas palestras 
sobre as plantações para 
que os produtores rurais que 
compareceram pudessem 
ter mais contato com as 
variedades: Flávio Carlos 
Correia foi o palestrante do 
Maracujá, Victor Almeida 
foi o palestrante do Tomate, 
Repolho e Abobrinha, Marion 
Henry foi o palestrante da 
Adubação Verde e Melancia.

13 municípios compareceram ao Dia de Campo no Assentamento



Folha do Produtor                                                                                Novembro/Dezembro de 2017                                                                                                            Pág. 04

Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Outubro 2017

 No estado de Mato 
Grosso do Sul o SENAR/
MS criou um programa de 
ATeG – Assistência Técnica 
e Gerencial com o objetivo 
de incrementar a produção 
su l -mato-grossense.  Os 
produtores  rura is  desta 
a t i v i d a d e  c a r e c e m  d e 
r e c u r s o s  a c e s s í v e i s  e 
permanentes de assistência 
técnica e extensão rural 
que propiciem aumento na 
qual idade e tecnif icação 
d o  m a n e j o  e  s i s t e m a 

Inscrições abertas para o programa “Mais Leite” em Paranaíba
produtivo.
 A  m e t o d o l o g i a 
de  t raba lho  adv inda do 
Sistema CNA/SENAR tem 
como base a meritocracia, 
a l i a n d o  c o n s u l t o r i a s 
( g e r e n c i a l  e  t é c n i c a ) 
mensais e capaci tações 
bimestrais.
 U m a  d a s  a ç õ e s 
propostas na metodologia 
de ATeG e que obtiveram 
resu l t ados  exp ress i vos 
n o  s e g m e n t o  s ã o  o s 
d i a s  d e  c a m p o ,  o n d e 

são apresentados  g i ros 
t e c n o l ó g i c o s  c o m  a s 
pr inc ipa is  demandas de 
mane jo  necessá r ias  ao 
aprimoramento da atividade 
le i te i ra.  Para Paranaíba 
e  r e g i ã o  e n c o n t r a m - s e 

a b e r t a s  a s  i n s c r i ç õ e s 
para os interessados em 
par t ic ipar  so programa. 
Basta procurar o escritório 
d o  S i n d i c a t o  R u r a l , 
maiores informações pelo 
(67)3668-1017.



Fone (67) 3668-1589 e 9966-3184
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Novembro 2017
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Dezembro 2017

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

TATTERSAL...Espaço, Climatizador,Limpeza e Guarda 
na Entrada
                               Não Sócio-2,5 sálario....R$2.385,00
                              Sócio- 1,5 sálario+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 Salário.......R$2.862,00
                               Sócio-3,0 Salário..............R$2.862,00
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Informação

 O imbróglio envolvendo 
o pagamento do Fundo de 
Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural) ganhou mais 
um capítulo na semana passada 
com a aprovação da lei 13.606, 
que estabelece o Programa de 
Regularização Tributária Rural 
(PRR) e determina as regras 
de pagamento e parcelamento 
da dívida retroativa do tributo.
 O prazo máximo de 
adesão é 28 de fevereiro deste 
ano e até lá o Congresso ainda 
deve decidir sobre os vetos do 
presidente Michel Temer, que 
podem mudar o valor da dívida. 
Além disso, o setor ainda 
espera que o Supremo Tribunal 
Federal julgue a modulação 
da decisão tomada no ano 
passado, quando declarou a 
constitucionalidade do Funrural 
- ainda existe a possibilidade 
de o STF esclarecer que a 
contribuição não deve ser 
cobrada de forma retroativa. 
Mas como funciona na prática 
o PRR e como calcular o valor 
devido? Conversamos com 
advogados tributaristas para 
trazer essas respostas.
 Como saber quanto 
eu devo? - Segundo Valdirene 
Franhani, sócia do Braga & 
Moreno, o total da dívida 
para a adesão ao PRR é a 
soma de débitos do Funrural 
já cobrados pelo Fisco (caso 
existam) mais os voluntários 
dos últimos cinco anos - até 
30 de agosto de 2017 -, ou 
seja, os que o produtor ou 
adquirente vai confessar que 
deve. Para saber o valor a ser 
confessado, é preciso consultar 
as notas de vendas dos últimos 
cinco anos para verificar os 
valores de comercialização e 
se a contribuição foi paga. Para 
transações entre pessoa física 
e jurídica, como pecuarista e 

Como calcular a dívida retroativa do Funrural
frigorífico, por exemplo, caso 
haja dúvida se o adquirente 
recolheu e pagou o Funrural, a 
recomendação dos advogados 
é de que o produtor consulte 
a unidade para ter certeza da 
situação.
 O valor da dívida ainda 
será acrescido das multas 
e encargos, já que o artigo 
que determinava o desconto 
total desses itens foi vetado 
pelo presidente Michel Temer. 
A Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) já anunciou 
que vai tentar reverter o veto no 
Congresso. Segundo Valdirene, 
a multa pode ser de 20% 
quando não há lançamento de 
ofício (no caso de ‘confissão’ 
da dívida) e entre 75% e 225% 
quando há. Para obter o valor 
final da dívida, é necessário 
consultar um contador.
 Como funciona o 
pagamento? - Quem optar 
pela adesão precisa dar uma 
entrada de 2,5% do total da 
dívida, que pode ser dividida 
em duas parcelas mensais e 
iguais. Essa entrada não recebe 
o desconto de 100% dos juros, 
explica Eduardo Diamantino, 
do Diamantino Advogados 
Associados. O restante, que 
será contabilizado sem os 
juros, pode ser parcelado em 
até 176 vezes, desde que 
respeitados os valores mínimos 
das parcelas (R$ 100 para 
produtor rural e R$ 1.000 para 
adquirente). O pagamento das 
parcelas também pode ser feito 
por meio de uma porcentagem 
sobre a média mensal da 
receita bruta do devedor - 
0,8% no caso dos produtores 
e 0,3% para adquirentes - 
desde que os valores mínimos 
sejam respeitados. A média 
mensal seria em relação ao 
ano anterior ao do vencimento 

da parcela.
 Quais as condições 
para a adesão? - Quem 
tem liminar na Justiça para 
não pagar o Funrural precisa 
renunciar ao processo se 
quiser aderir ao Refis. Nesse 
caso, é importante consultar 
seu advogado para saber da 
situação - e fazer a renúncia, 
se preciso - antes de tomar a 
decisão de participar do PRR. 
Os que aderirem ao Refis 
também não poderão, durante 
o período de pagamento, deixar 
de pagar o Funrural ou Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), segundo Valdirene. O 
não pagamento das parcelas 
(três consecutivas ou seis 
alternadas, de acordo com 
o texto atual da lei) acarreta 
em cancelamento da adesão 
e, nesse caso, os benefícios 
concedidos seriam cancelados, 
ou seja, a dívida teria que 
ser renegociada nos moldes 
usuais da Receita Federal, sem 
desconto de juros e em menos 
parcelas.
 Quem paga: produtor 
ou adquirente? - Como a lei 
do Funrural não deixa claro de 
quem é a responsabilidade de 
pagamento, a parte que fizer 
a adesão isenta o outro dessa 
necessidade. Por enquanto, 
há divergência no setor sobre 
quem deveria ser cobrado. O 
Funrural é descontado dos 
produtores, mas os adquirentes 
têm a responsabilidade de 
recolher o valor e repassá-lo 
ao governo. Para Eduardo 
Diamantino, inicialmente, o 
papel seria dos adquirentes 
de produção. “Esse é o ponto 
que pode dar mais problema. 
É preciso analisar caso a 
caso, mas a recomendação 
é de que todos tenham esse 
levantamento [dos débitos] 

pronto”. Saiba mais aqui.
 Adesão - Ricardo H. 
Rezende, diretor de pecuária 
da Sociedade Rural do Paraná, 
acredita que, hoje, a maioria 
dos pecuaristas não está 
propensa a aderir ao PRR. Para 
ele, é preciso uma definição 
melhor da situação - com o 
resultado final sobre os vetos 
e a manifestação do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre 
a modulação do tributo, por 
exemplo - antes do produtor 
decidir se discute a questão 
judicialmente ou se participa 
do Refis. Antônio Galvan, 
presidente da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja-MT), 
afirma que a entidade ainda não 
tem uma recomendação geral, 
mas que é importante que o 
produtor faça as contas e tenha 
certeza de que conseguirá 
pagar as prestações. Para 
ele, a cobrança vem num 
momento complicado, em que 
os produtores de soja e milho 
já enfrentam descapitalização 
por causa da queda de preços 
da última safra. Ele também 
lamenta o veto que dava 
desconto em 100% das multas 
e encargos. “Já vimos contas 
de alguns agricultores que, com 
isso, o valor da dívida chega a 
dobrar”.
 Já a Sociedade Rural 
Brasileira reforça que os 
produtores rurais busquem 
informações e auxílio de um 
advogado ou contador antes 
de decidir pela adesão. “Não há 
uma solução geral e irrestrita, há 
de se analisar cada caso para 
entender o processo e quais 
são as condições específicas 
para que cada produtor”, indica 
Marcelo Guaritá, advogado 
tributarista da entidade, em 
nota.
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Diretoria do Sindicato Rural
 A diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba realizou no dia 16 de Dezembro um almoço para seus associados no 
recinto da Leilosin. Segundo o presidente Nilo Alves Ferraz, “é muito importante para a nossa diretoria receber todos nossos 
associados e familiares para esta confraternização, pois é um momento que podemos cumprimentar à todos e reforçar 
nossos laços de amizade”, finalizou.

Confraternização
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realiza confraternização
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 A nova vacina contra 
aftosa, em dose menor, de 
2 mililitros, só deve estar 
disponível ao pecuarista no 
segundo semestre, informou 
na quarta-feira, 24 de janeiro, 
o  secre tár io  de  Defesa 
Agropecuária, Luis Rangel, 
conforme nota publicada 
no si te do Ministér io da 
Agricultura. 
 “É importante ressaltar 
que o pecuarista não procure 

agora em maio as vacinas 
com a nova formulação”, 
reafirmou.
 Range l  assegurou 
também que o produtor 
pode ter tranquilidade em 
relação ao novo produto, 
“pois estará atestado pelo 
ministério e com a segurança 
necessária”.
 Um dos pr inc ipa is 
objetivos na mudança da 
vacina será a injeção de 

Oportunidade

Termina Projeto Pingo D'Água no Assentamento Serra
 Terminou no dia 22 de 
novembro o Projeto Pingo D' 
Água no Assentamento Serra. 
O projeto tem o objetivo de 
oferecer serviço médico e 
odontológico nas áreas rurais 
do Estado de Mato Grosso do 
Sul, e é uma parceria do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR/MS),  FAMASUL 
e SINDICATO RURAL DE 
PARANAÍBA/MS. 
 O atendimento fo i 
realizado através de uma 
unidade móvel odontológica 
(consultório), promovendo 
saúde e cidadania, através 
do Dr. Lucas Bedani auxiliado 
por Adir Teotonio.Foram 

Pingo D' Água realizando atendimento no Distrito do Aporé Pingo D' Água realizando atendimento no Distrito Tamandaré

atendidos no Distrito do Aporé 
122 pessoas,nos dias 06/11 
á 11/11/2017,no Distrito do 
Tamandaré foram 132 pessoas 
nos dias 13/11 á 18/11/2017 
e no Assentamento Serra 66 
pessoas  nos dias 20/11 á 
22/11/2017.
 O  p r e s i d e n t e  d o 
Sindicato Rural Nilo Alves 
Fer raz  acompanhou os 
atendimentos e ficou muito 
feliz com o resultado, " é 
sempre bom sabermos que 
podemos contar com a parceria 
do Senar e Famasul neste 
projetos de cidadania, pois com 
isso conseguimos trazer 320 
atendimentos odontológicos 

para nossos distritos. Já 
solicitamos para que no ano 
de 2018 ele venha de novo, e 

temos certeza de que seremos 
atendido pelo Senar/MS e 
Sitema Famasul".

Pingo D' Água em atendimento no Assentamento Serra.

Vacina de Aftosa estará disponível no 2º semestre
menor  vo lume  de  ó leo 
mineral, com consequente 

redução de reações alérgicas 
nos animais.
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Sindicato e Senar retornam com cursos gratuítos 
Parceria entre Sindicato/Famasul e Senar já realizaram 03 cursos neste ano.

 O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/
MS – Sistema Famasul) em 
parceria com o Sindicato 
Rural voltou neste mês de 
janeiro com os cursos de 
qualificação para produtores 
rurais. Já foram realizados os 
seguintes cursos:
De 16/01 à 17/01:- Tratos 
Culturais para Cana Soca 
- Adubação no Sindicato 
Rural.
De 15/01 à 18/01:- Plantio e 
Manejo de Pomar - Cultivo de 
Uva no Assentamento Serra.
De 17/01 à 20/01:- Artesanato 
em Pa lha  de  M i l ho  no 
Sindicato Rural.
D e  2 9 / 0 1  à  3 0 / 0 1 : - 
Recomposição de Vegetão 
Ciliar no Sindicato Rural.
           FEVEREIRO
De 31/01  à 01/02:- Controle 
de Formigas Cortadeiras
De 01/02  à 03/02:- NR 31.8- 
Prevenção de Acidentes com 
Agrotóxicos.
D e  0 5 / 0 2   à  0 8 / 0 2 : - 
Informática Avançada no 
Assentamento Serra
Dia 05/02:- Atualização em 
NR 31.8 para Trabalhadores 
com Agrotóxicos no Sindicato 
Rural.

De 06/02  à 09/02:- Preparo 
do Couro -  Módulo I  no 
Sindicato Rural.
De 12/02  à 15/02:- Confecção 
de Utensíl ios em Couro- 
Módulo II no Sindicato Rural.
De 14/02  à 16/02:- Produção 
de Conservas de Frutas, no 
Sindicato Rural.
De 15/02  à 16/02:- Prevenção 
e Combate a  Incendios 
Floresta is,  no Sindicato 
Rural.
De 19/02  à 23/02:- Corte 
e Costura Modelagem, no 
Sindicato Rural.
De 26/02  à 02/03:- Revisão 
Preventiva de Colhedora de 
Cana de Açúcar - (Módulo I - 
Desmontagem), no Sindicato 
Rural.
De 26/02  à 28/02:- Operador 
de Pá Carregadeira,  no 
Sindicato Rural.
De 26/02  à 02/03:- Corte 
e Costura - Confecção de 
Peças, no Sindicato Rural.
D e  2 7 / 0 2   à  0 2 / 0 3 : - 
Informática Básica no CRAS 
do Jardim América.
De 28/02  à 01/03:- Noções 
de Colhedoras de Cana-de-
açúcar, no Sindicato Rural.
 N i lo  A lves Ferraz, 
presidente do Sindicato 

Curso de Tratos Culturais para Cana Soca - Adubação

R u r a l ,  d i s s e  q u e  e s s a 
parceria é muito importante 
na qualif icação daqueles 
que queiram buscar mais 
conhecimento. “O Sindicato 
Rural junto com o SENAR- 
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem Rural, está 
d ispon ib i l i zando para a 
comunidade vários cursos. 
Cada turma tem 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 
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”.  Faça 
suasinscrição no Sindicato 
ou ligue 3668-1017.

Curso de Artesanato na palha de Milho no Sindicato RuralCurso de Plantio e Manejo de Pomar - Cultivo de Uva
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Paranaíba: Nova fronteira 
 A Fundação Chapadão 
em parceria com o Sindicato 
R u r a l  d e  P a r a n a í b a 
realizou nos dias 14 e 15 
de novembro o plantio de 
40 variedades de soja que 
farão parte do experimento 
safra 2017/2018. O plantio 
foi realizado na Fazenda 
Mascote de propr iedade 
do associado Dr.  Mi l ton 
Macedo de Jesus. Esta será 
a quinta safra seguida que 
é realizada o experimento. 
os resultados obtidos nos 
anos anteriores permitiram 
concluir que Paranaíba está 
apta para o cultivo da soja. 
Deste modo, um resumo 
dos  resu l tados  ob t idos 
anteriormente foram objeto 
de um comunicado técnico 
emi t i do  pe la  Fundação 
Chapadão com a intenção 
de divulgar Paranaíba como 
uma nova fronteira agrícola 
da cultura da soja e incentivar 
esta atividade na região.
 Segundo o secretário 
d o  S i n d i c a t o  R u r a l  d e 
P a r a n a í b a  e  f i l h o  d o 
propr ietár io da Fazenda 
Mascote, Fábio Macedo, a 
lavoura experimental desta 
nova safra está tendo um 
excelente desenvolvimento 
e os resultados obtidos nos 
anos anteriores incentivaram 
os primeiros produtores a 
invest i r  na at iv idade no 
município. “Plantamos uma 
pequena área comercial 
pe la  p r ime i ra  vez  es te 
ano e sabemos de outros 
produtores com áreas bem 
maiores que também foram 
plantadas. Torcemos pelo 
sucesso de todos para que 
incentive mais pessoas a 
entrar na at iv idade com 

Visita técnica na Fazenda Mascote que realiza o experimento da soja há 5 anos consecutivos.

segurança nos próximos 
anos. 
 O trabalho realizado 
pela Fundação Chapadão 
em parceria com o Sindicato 
Rura l  é  essenc ia l  para 
a segurança e incent ivo 
des ta  nova  a l t e rna t i va 
para  o  agronegóc io  do 
município”. Estima-se que 
a área plantada de soja 
em Paranaíba  na  sa f ra 
2017/2018 já seja superior 
a 1000ha. “Sabemos que 
1000ha de lavoura de soja 
em um município como o 
Chapadão do Sul não é nada, 
mas quando lembramos que 
há menos de 10 anos não 
existia soja em Paranaíba e 
que nos últimos quatro anos 
a soja existente era apenas 
a  exper imenta l  de 5ha, 
percebemos a importância 
da pesquisa e que o trabalho 
iniciado em 2013 começa a 
colher os primeiros frutos”, 

concluiu Fábio.
 Extremamente feliz 
por ver o trabalho iniciado 
p e l o  S i n d i c a t o  R u r a l 
juntamente com a Fundação 
Chapadão está incentivando 
o desenvolvimento de uma 
nova atividade no município, 
o pres idente Ni lo  Alves 
Ferraz demonstra toda sua 
fe l ic idade e sat is fação. 
“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 raba lho rea l izado 
pela Fundação Chapadão 
e  o  S ind ica to  Rura l  de 
Paranaíba está obtendo 
sucesso e poderá colaborar 

com o desenvolv imento 
do agronegócio de nossa 
cidade e região”, finalizou.
          Visita Técnica 
 No dia 18/01 durante 
visita técnica feita a Fazenda 
Mascote, o diretor executivo 
da Fundação Chapadão, 
Edson Pereira Borges e 
o pesquisador Jefferson 
Luis Anselmo, condutores 
d a  e x p e r i m e n t a ç ã o , 
confirmaram que a cultura 
d a  s o j a  é  m a i s  u m a 
alternativa no agronegócio 
da região com o município 
de Paranaíba considerado 
apto para o cultivo.
 “Tudo aconteceu por 
causa da parceria entre todos 
os interessados e a parceria 
constrói os resultados. É 
uma opor tun idade para 
toda sociedade, para todo 
município e para todo o 
Estado”, disse Edson Borges 
ao apresentar os resultados
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agrícola da cultura da soja
 “Podemos vislumbrar 
novos horizontes para nosso 
município, com perspectivas 
d e  i n v e s t i m e n t o ,  d e 
valorização de terras, de 
serviços e de geração de 
renda”, assinalou Fábio que 
está em sua primeira safra 
comercial e espera colher 
lucros com sua ousadia.
 Outro produtor rural 
que está apostando na cultura 
da soja é o Heliton Souza 
(Heltinho), que está com 300 

hectares de área plantada 
e também de amendoim. “É 
uma satisfação muito grande. 
Eu como filho de Paranaíba, 
acreditar em seu potencial 
agrícola, acreditar em uma 
nova fronteira agrícola e 
ver os resultados. Isso é 
um sonho que estou vendo 
realidade. Vamos acreditar 
na integração lavoura e 
pecuária”, conclamou.
 O prefeito Ronaldo 
Miz ia ra  recepc ionou os 

t é c n i c o s  d a  F u n d a ç ã o 
C h a p a d ã o ,  a l é m  d e 
representantes de empresas 
ligadas insumos e produtos 
agrícolas e disse estar muito 
confiante com a possibilidade 
de que o município possa 
iniciar um novo ciclo de 
desenvolv imento com a 
expansão das lavouras. 
E l e  a s s i n a l o u   q u e  o 
municipio está de braços 
abertos para a chegada 
da agricultura e garantiu a 

presença do poder público 
na manutenção de estradas 
e pontes que atendam a 
produção agrícola.
 O  p r e s i d e n t e  d o 
S i n d i c a t o  R u r a l  N i l o 
A lves Ferraz conv ida à 
todos produtores rurais e 
representantes de classe a 
comparecerem no próximo 
dia 24 de fevereiro às 8hrs 
no “Dia de Campo” que 
será realizado na Fazenda 
Mascote.

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS JANEIRO/FEVEREIRO 2018

Nilson de Moura Páscoa....01/01
Marcos Guilherme Palma..01/01
Osmair Aparecido Curti.....01/01
Kelcio Machado de Souza.01/01
Jose Benedito Porto ..........01/01
Lucinéia Ferreira Santos....01/01
Valseli da Silva Sá.............02/01
Gleidison Alves Ferreira....02/01
Valdecir Valentim Curti.....03/01
Conceição Batista Leal......03/01
Luciana Freitas Mendonça03/01
Elizabeth F. M. M. Paula...03/01
Amauri Alves Mariano......04/01
Izac Ricardo de Lima.........04/01
Luciana Ferreira Borges....06/01
Adenir Aguiar....................08/01
Maria A. P. N. A. Brandão.08/01
Semy Alves Ferraz.............09/01
Filogonio Lemes da Silva..10/01
Anario Mariano Filho........12/01
Maria Rodrigues Tosta.......13/01
Benedito Leal de Oliveira..14/01
Ademar F. Oliveira............15/01
Maria Ap. Tosta Páscoa.....15/01
Bolandir Leal de Oliveira..16/01
Aldo Ferreira da Silva.......16/01
Leila Garcia Queiroz ........17/01
Deoclesio Junior do Kézio18/01
Kelvin Kaiser.....................18/01
Maria N. Gomes Santos.....20/01

Marlene Alves Garcia........20/01
Nilton Alves Garcia...........20/01
Sebastião Fogaça Aguiar...20/01
Marisa O. Murakami.........22/01
Mariza D. Faustino Dias....22/01
Valdedi Maciel Ramos.......22/01
Maria Eliza A. de Castro...23/01
Marineida C. Almeida.......23/01
Monica D. Borges Souto...24/01
Gastão Ferreira..................25/01
Maria G. Paula Silva..........25/01
Valdir Chaves Filho...........26/01
Maria E. Alves Assis..........26/01
Maria Rosa F. Oliveira......27/01
José S. Mariano Oliveira...27/01
Pine Dias de Almeida........28/01
Romys G. Oliveira.............29/01
Estenio Roberto Freitas.....29/01
Esio Missiato Junior..........29/01
Lauriston Prata Neto..........30/01
Janete C. S. Moura Paula...30/01
Tainara Alves Cardozo......30/01
Lorene Mesquita Silva.......31/01
José Freitas Oliveira..........01/02
Silvana Cristina Alves .......01/02
Nelson D. A. Neto.............02/02
Paulo E. F. M. Queiroz......03/02
Ronildo P. Rodrigues.........04/02
Jurcelino Braz Bruno.........04/02
Ida Márcia M. Oliveira......04/02

Carlos Leal de Freitas........05/02
Martinho Mello Oliveira....05/02
José Bento Souto................05/02
Reinaldo Manoel Stradioto.05/02
Mara S. Ap. F. S. Freitas....05/02
Edson Carlos G. Martins....05/02
Eika Saeki da Silva............05/02
Irani Barbosa Garcia..........05/02
Idevane G. P. Barrenha......05/02
Milton Floriano Oliveira....07/02
Delminda R. Braga.............08/02
Maria Pereira Rosa............08/02
Gilson Divino de Paula......10/02
Mair Leal de Souza............10/02
Eurica Nunes de Freitas.....10/02
Silmar Candido Faria.........10/02
Cleodir José Ferreira..........11/02
Doraci Paula Silva Zocal...11/02
Raquel G. G. F. Machado...11/02
Kátia F. C. de Queiroz........11/02
Damião Martins Ferreira....12/02
Louize M. Brandão Galleti12/02
Irene Ferreira S. Righeto....12/02
Cynthia M. A. Machado.....12/02
Rene França Machado........13/02
Esio Missiato......................13/02
Ovídio Alves Machado.......14/02
Valdevir Porfirio Paulino...15/02
Marcela B. R. Garcia.........15/02
Iomar David Barbosa.........16/02

Maria Vicência Brito..........16/02
Ricardo Freitas Leal...........16/02
Raquel D. M. Oliveira........16/02
José Antonio C. Junior.......17/02
Lenir Chaves Freitas..........17/02
Ricardo Castro N. Pascoal.17/02
Aquilles O. Nascimento.....17/02
José Garcia Leal.................18/02
Lucimeiry A. Santos...........18/02
Janete Martins Brandão......18/02
Jorge Correa Sampaio........19/02
Maria Antonina Soares.......19/02
Paulo Robison Dias Tosta..19/02
Euza Maria F. Bergantini...20/02
Rayara Oliveira Hauck......20/02
Ademir Amaral Freitas......21/02
Antonio M. Rodrigues.......23/02
Darci Alves da Costa.........23/02
Lucilei Rodrigues Borges..23/02
Lucio Colangelo Filho.......23/02
Julliane Freitas Chaves......24/02
Sergio Antonio S. Freitas...25/02
Amilson Alves Queiroz......26/02
Camila Luciana S. Santos..26/02
Maria Neuza F. Almeida....26/02
Marcos F. F. Dias...............27/02
Job Souto Silva..................27/02
Almir Zagato......................27/02
Maria Ivete Cruz Bruno.....27/02
Benedito Modesto Souto....28/02
Noêmia Gardenal Machado28/02
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 A diretoria do Conseleite 
– Mato Grosso do Sul reunida 
no dia 12 de janeiro de 2018, 
aprova e divulga os valores de 
referência para a matéria-prima, 
referente ao leite entregue no 
mês de dezembro de 2017 
e a projeção dos valores de 
referência para leite a ser 
entregue no mês de janeiro de 
2018. Segue abaixo a tabela:

Até 100 litros/dia Dezembro 
0,8170 e Janeiro 0,7789

De 101 a 200 litros/dia Dez. 
0,8333 e Jan. 0,7944.

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

0,8497 e Jan. 0,8100.
De 301 a 400 litros/dia Dez. 

0,8660 e Jan. 0,8256.
De 401 a 500 litros/dia Dez. 

0,8823 e Jan.  0,8412.
De 501 a 600 litros/dia Dez. 

0,8987 e Jan. 0,8567.
De 601 a 700 litros/dia Dez. 

0,9968 e Jan. 0,8645.
De 701 a 800 litros/dia Dez. 

0,9150 e Jan. 0,8723.
De 801 a 900 litros/dia Dez. 

0,9232 e Jan. 0,8801.
De 901 a 1.000 litros/dia Dez. 

0,9314 e Jan. 0,8879.
Acima de 1.000 litros/dia 

Dezembro 0,9395 e Janeiro 
0,8957.

Média de vendas da Leilosin 2017
LEILÃO DE GADO DE CORTE - LEILOSIN
Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira
Rua Theódulo Mendes Malheiros - Bairro Santo Antônio
Cep. 79.500-00 - Paranaíba-MS
Telefones: (67) 3668-1589 / 3669-2257 

Nº DE ANIMAIS 4,901

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 1,014.74R$     1,061.97R$     1,088.21R$     1,082.27R$     1,083.63R$     1,151.67R$      997.22R$         965.65R$         1,028.85R$     908.57R$         985.52R$         989.84R$         

QUANTIDADE 488 431 493 780 219 712 156 544 187 179 240 472

Nº DE ANIMAIS 1,136

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 1,432.92R$     1,220.00R$     1,419.22R$     1,366.11R$     1,438.25R$     1,526.67R$      1,245.00R$      1,423.33R$     1,322.27R$     1,427.50R$     1,403.53R$     

QUANTIDADE 179 41 65 119 66 114 20 61 74 68 329

ANO

DESCRIÇÃO

BEZERRO

DESCRIÇÃO MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

GARROTE 1,384.07R$                

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

2017

MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

1,029.85R$                

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

R$ 1,014.74 R$ 1,061.97 R$ 1,088.21 R$ 1,082.27 R$ 1,083.63 R$ 1,151.67 R$ 997.22 R$ 965.65 R$ 1,028.85 R$ 908.57 R$ 985.52 R$ 989.84 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Gráfico das médias de preços - ANO 2017
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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Gráfico das médias de preços - ANO 2017

LEILÃO DE GADO DE CORTE - LEILOSIN
Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira
Rua Theódulo Mendes Malheiros - Bairro Santo Antônio
Cep. 79.500-00 - Paranaíba-MS
Telefones: (67) 3668-1589 / 3669-2257 

ANO

2017

Nº DE ANIMAIS 19

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 2,660.00R$     2,350.00R$     2,540.00R$     2,300.00R$      2,168.33R$     2,300.00R$     2,700.00R$     1,985.00R$     

QUANTIDADE 5 1 2 1 4 1 1 4

Nº DE ANIMAIS 2,450

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 821.18R$         798.33R$        878.50R$        821.72R$        745.00R$         915.00R$         735.91R$         804.48R$         744.50R$         708.13R$         661.92R$         766.15R$         

QUANTIDADE 136 123 394 385 30 296 147 260 113 87 203 276

DESCRIÇÃO MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

BEZERRA 783.40R$                   

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

DESCRIÇÃO MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

BOI 2,375.42R$                

R$ 1,014.74 R$ 1,061.97 R$ 1,088.21 R$ 1,082.27 R$ 1,083.63 R$ 1,151.67 
R$ 997.22 R$ 965.65 R$ 1,028.85 R$ 908.57 R$ 985.52 R$ 989.84 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Gráfico das médias de preços - ANO 2017
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LEILÃO DE GADO DE CORTE - LEILOSIN
Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira
Rua Theódulo Mendes Malheiros - Bairro Santo Antônio
Cep. 79.500-00 - Paranaíba-MS
Telefones: (67) 3668-1589 / 3669-2257 

ANO

2017

Nº DE ANIMAIS 672

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 1,268.33R$     1,113.33R$     1,085.28R$     1,012.50R$     1,155.00R$     1,390.00R$      1,040.00R$      945.00R$         1,111.25R$     988.33R$         1,067.92R$     

QUANTIDADE 68 34 126 61 7 26 52 34 27 95 142

Nº DE ANIMAIS 432

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 1,289.44R$     1,306.50R$     1,479.17R$     1,198.75R$     1,083.33R$     1,425.00R$      1,204.17R$     1,370.00R$     1,352.50R$     1,408.00R$     

QUANTIDADE 39 13 61 55 8 13 153 20 39 31

,

DESCRIÇÃO MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

VACA SOLTEIRA 1,311.69R$                

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

DESCRIÇÃO MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

NOVILHA 1,106.99R$                

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

R$ 1,014.74 R$ 1,061.97 R$ 1,088.21 R$ 1,082.27 R$ 1,083.63 R$ 1,151.67 
R$ 997.22 R$ 965.65 R$ 1,028.85 R$ 908.57 R$ 985.52 R$ 989.84 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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LEILÃO DE GADO DE CORTE - LEILOSIN
Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira
Rua Theódulo Mendes Malheiros - Bairro Santo Antônio
Cep. 79.500-00 - Paranaíba-MS
Telefones: (67) 3668-1589 / 3669-2257 

ANO

2017

Nº DE ANIMAIS 94

DATA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
MÉDIA 1,595.00R$     1,700.00R$     1,578.00R$     1,573.34R$     1,850.00R$     1,500.00R$      1,580.00R$     1,550.00R$     1,610.00R$     

QUANTIDADE 15 4 16 33 2 4 6 13 1

DESCRIÇÃO MÉDIA - 1º SEMESTRE/2017

VACA PARIDA 1,615.15R$                

HISTÓRICO MENSAL - ANO 2017

R$ 1,014.74 R$ 1,061.97 R$ 1,088.21 R$ 1,082.27 R$ 1,083.63 R$ 1,151.67 
R$ 997.22 R$ 965.65 R$ 1,028.85 R$ 908.57 R$ 985.52 R$ 989.84 
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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.
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 A  a g r o p e c u á r i a 
terminou 2017 com aumento 
de 37.004 vagas no setor, de 
acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
divulgados pelo Ministério 
do Trabalho nesta sexta-
feira, 26. O saldo é resultado 
de 993.820 contratações 
e 856.516 demissões no 
acumulado do ano. Em 2016, 
o segmento fechou 14.193 
postos de trabalho. Apenas 
comércio (+40.087 empregos) 
e serviços (+36.945) também 
tiveram desempenho positivo. 
 E m  d e z e m b r o ,  a 
ba lança do setor  f i cou 
negativa, com o encerramento 
de 44.339 vagas, recuo 
de 2,76% em relação ao 
mês anterior. Foram 42.137 
a d m i s s õ e s  e  8 6 . 4 7 6 
desligamentos. As atividades 
que mais contribuíram para 
o resultado negativo foram 
a cana-de-açúcar (-9.032 

Agro fecha 2017 com saldo positivo de criação de empregos
empregos), atividades de 
apoio à agricultura (-4.954) 
e cultivo de frutas de lavoura 
permanente, exceto laranja e 
uva (-4.882).
 Geral - O Brasil fechou 
20.832 vagas de trabalho 
formal em 2017. O número 
representa redução em relação 
ao estoque de 2016, quando 
foram fechadas 1.326.558 
vagas. Esse foi o terceiro ano 
consecutivo de saldo negativo. 
Em 2015, houve queda de 
1.534.989 vagas.
 Para o Ministério do 
Trabalho, o resultado de 
2017 significa estabilidade 
do emprego no país. “É um 
resultado que veio dentro 
das expectat ivas. Todas 
as estimativas de mercado 
apontavam para algo próximo 
da estabilidade no emprego”, 
avaliou o coordenador-geral de 
Estatística do ministério, Mário 
Magalhães. De acordo com 
os dados, as contratações, 

no ano passado, totalizaram 
14.635.899, e as demissões, 
14.656.731.  Apenas em 
dezembro, 328.539 postos 
de trabalho formal foram 
fechados – queda de 0,85% 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior.
 O s  n ú m e r o s  d o 
Caged 2017 já  inc luem 
contratos firmados sob novas 
modalidades previstas na 

reforma trabalhista, como a 
jornada parcial e a jornada 
intermi tente.  Foram, ao 
todo ,  2 .851  admissões 
para trabalho intermitente 
no mês de dezembro e 227 
desligamentos. Em relação 
ao trabalho parcial, foram 
2.328 admissões e 3.332 
desligamentos, no mesmo 
período. O saldo foi de queda 
de 1.004 empregos.

Setor foi um dos três segmentos com mais admissões em 2017
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Comparecimento

Assistência Técnica e Gerencial do SENAR 
muda realidade de produtor em Paranaíba

 A Assistência Técnica 
e Gerencial (ATeG) do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) mudou os 
rumos da propriedade da 
família Vilela Assunção em 
Paranaíba, Mato Grosso 
do Sul. Há quatro anos, os 
produtores Manoel Vital e 
o neto José Renato Vilela 
Assunção decidiram investir 
na recuperação de pastagens 
degradadas e entraram para 
o programa Mais Inovação, do 
SENAR/MS. 
 A Fazenda da família foi 
um dos destinos da comitiva 
do Projeto ABC Cerrado no 
dia 20/11. Representantes do 
SENAR Nacional, SENAR/
MS, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), Embrapa, Banco 
Mundial, o presidente do 
Sindicato Rural de Paranaíba 
Nilo Alves Ferraz e o Tesoureiro 
Manoel Bertoldo Neto (Neco), 
visitaram a propriedade para 
conhecer in loco os resultados 
da Assistência Técnica e 
Gerencial.
 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 são 
350 hectares recuperados, 
com resultados que apontam 
pastagens mais vigorosas, 
animais mais sadios e um ciclo 
de engorda mais curto.
 Os produtores entraram 
para o Mais Inovação depois 
de um dia de campo no 
município de Três Lagoas onde 
conheceram uma propriedade 
atendida pelo programa. Para 
José Renato Vilela Assunção, 
esse foi o pontapé para o 
sucesso da Fazenda Boa 
Esperança,  propr iedade 
da sua família. “Essa visita 
gerou curiosidade em nós e, 
a partir daí, decidimos investir. 
Nesses quatro anos de 
Assistência Técnica, tivemos 
excelentes resultados como 
ganho de peso dos animais e 
maior taxa de lotação dentro 
da propriedade, liberando 
automaticamente o restante 
da área para outros tipos 
de animais e também para 
aumento da qualidade das 
outras áreas”, explicou.
 N a  a v a l i a ç ã o  d a 

Coordenadora  da  Área 
Técnica do SENAR/MS, 
Mariana Urt, o início da ATeG 
na propriedade da família 
Vi le la  Assunção fo i  um 
desafio, por ser o início de um 
processo de sucessão familiar. 
“O neto estava disposto a 
inovar, mas o avô tinha certa 
resistência. Após o segundo 
ano de acompanhamento e 
resultados positivos o trabalho 
fluiu, mas sempre aliando 
novas tecnologias com a 
experiência do senhor Manoel. 
Essa visita que fizemos foi 
muito importante para eles, 
pois se sentiram valorizados 
e perceberam que realmente 
estão no caminho certo”.

 O gestor do Projeto 
ABC Cerrado no SENAR 
Nacional, Mateus Tavares, 
destacou a importância de o 
produtor querer a inovação 
na propriedade para que 
os resultados apareçam. 
A Assistência Técnica e 
Gerencial é uma das etapas do 
projeto em cinco estados que 
ofertam o ABC Cerrado: Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins.“É 
preciso alinhar a Assistência 
Técnica com o trabalho do 
produtor, que precisa querer 
inovar. Assim, será possível 
alcançar resultados tão bons 
quanto o que observamos na 
Fazenda Boa Esperança”.

Comitiva se reuniu na sede da fazenda e explicou o projeto

Comitiva do Projeto ABC Cerrado estiveram na Fazenda Boa Esperança

Senar/MS,Mapa,Embrapa,Banco Mundial e Sindicato de Paranaíba


