Sindicato sediou a 4ª Feira Pró-Genética

Criadores trouxeram touros das raças Nelore Padrão e Mocho para serem comercializados.

Pingo D’ Água
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A 4ª edição da Feira PróGenética que é uma realização
da ABCZ em parceria com o
Sindicato Rural, foi realizada
no dia 20 de outubro.Estiveram
participando vários criadores
que trouxeram animais das
raças Nelore Padrão e Mocho.
Somente neste dia
foram comercializados 04
touros Nelore Padrão, em
média aproximadamente
de R$6.900,00 e 03 Touros
Nelore Mocho por R$6.300,00
em média, acima da média de
2016. Segundo Fábio Macedo,
organizados do evento, “a
liquidez não foi a desejada,
mais era a esperada em
virtude do momento de crise
que atravessa a economia
brasileira e não diferente disso
a pecuária de corte também e
a leiteira”.
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“Agradecimento à todos que colaboraram em minha ausência”
Caro amigo Produtor
Inicialmente
a g r a d e ç o
o s
C o m p a n h e i r o s
Arnaldo Barrenha,
Manoel Bertoldo
(Neco),
Fábio
Macedo, e demais
Diretores que durante
60 dias que estive
em Campo Grande
para tratamento de
saúde, comandaram
de forma brilhante
os destinos do
Sindicato.
Com a reforma
t r a b a l h i s t a
a
c o n t r i b u i ç ã o
Sindical deixou de
ser obrigatória, com
isto nossas receitas
terá com certeza,
uma redução muito
acentuada, portanto
diante tal situação
estamos tomando,
juntamente com nossa
diretoria algumas
providencias que
não gostaríamos

onde permanecerá
a t é o d i a 2 2 / 11 / 2 0 1 8 .
Ta m b é m d i a 1 7 / 11 / 1 8
será realizado o
dia de campo no
A s s e n t a m e n t o
S e r r a
A T e G
Hortifruticultura, com
a participação de
caravanas de várias
cidades. Inclusive
nessa edição tem uma
m a t é r i a s o b r e ATe G
Hortifruti Leagal do
Assentamento Serra.
A p r o v e i t o
essa oportunidade
para
convidar
todos associados
e dependentes
para
a
nossa
confraternização
de final de ano
que será realizado
no tatersal no dia
16 de dezembro,
e
gostaríamos
de contar com a
participação de
todos os associados,
d i r e t o r e s
e

d e t o m a r, m a s s e
faz necessária para
que nosso Sindicato
continua atuante em
nossa região.
Nossa Feira de
To u r o s P r ó - g e n é t i c a ,
em parceria com a
ABCZ, que ocorreu no
dia 20/10/17, já na sua
4ª Edição e mais uma
oportunidade para
nossos produtores
adquirirem touros
de qualidade que
não conseguiram
comprar durante a
E x p o p a r.
L e m b r a m o s
que esta em nossa
região o Projeto
Pingo D’Água, uma
parceria com Senar/
Famasul que consiste
em um consultório
odontológico móvel,
que esta atendendo
nos Distritos de
São João do Aporé,
Ta m a n d a r é
e
Assentamento Serra,
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colaboradores.
F i n a l m e n t e
lembramos a todos
sobre a campanha
de vacinação contra
febre aftosa para
animais de 00 a 24
meses que será até
o d i a 3 0 / 11 / 1 7 .

Forte abraço
à todos e boa
leitura.

Orgão Informativo do Sindicato Rural de Paranaíba

DIRETORIA - 2017 à 2019

Diretoria Executiva:
Presidente: Nilo Alves Ferraz
1º Vice-Pres _ Arnaldo Barrenha Filho
2º Vice-Pres _ Wilberto Antônio de Amaral
1º Secretário _ Fábio Carvalho Macedo
2º secretário _ Fernando Colucci dos Santos
1º Tesoureiro _Manoel Bertoldo Neto
2º Tesoureiro _Amilson Alves Queiróz Filho

*Nilo Alves Ferraz
Presidente do Sindicato Rural de
Paranaíba

Suplente Executiva:
Maria Ap. Neves Brandão
Edu Mariano de Souza
Domildo Mariano de Jesus
Anísio Manoel da Silva
Vilma Apda Thomazi Cervoni
Omar Brito da Silveira
Vicente Roberto S. de Lima
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Conselho Fiscal – Efetivos
Presidente _ Newton Leal de Souza
Membro _ Antônio Eduardo Apréia
Membro_ Osmar Modesto Leal
Conselho Fiscal_ Suplentes
Romys Gustinelli de Oliveira
Aquilles de Oliveira Nascimento
David Mauricio Lima Neves
Delegados junto à Famasul
Delegado Titular : Nilo Alves Ferraz
1º Suplente_ osé Chaves de Oliveira
2º Suplente_ Marcos Francisco Faustino Dias
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Comparecimento

Paranaíba se fez presente na premição do Agrinho/2017
O presidente do Sindicato Rural Nilo Alves Ferraz e o 2º Vice presidente Wilberto Amaral participaram da cerimônia

“Educar é semear
com sabedoria e colher com
paciência”. Foi com essa frase
que o presidente do Sistema
Famasul – Federação da
Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso do Sul, Mauricio
Saito, iniciou a cerimônia
de premiação do Concurso
Agrinho 2017, maior programa
de responsabilidade social do
Senar/MS – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural.
A celebração aconteceu
na tarde dessa quinta-feira, dia
26, em Campo Grande, com a
participação de 400 pessoas,
entre estudantes premiados,
professores, lideranças rurais
e políticas. “Muito mais que
a premiação, o importante
é saber que essas 185 mil
crianças tiveram acesso a
diferentes metodologias de
ensino, focadas em temas
transversais, tão necessários
nos dias de hoje no país,
como Ética, Cidadania e
Sustentabilidade, para maior
aproximação entre o campo
e a cidade”, afirmou Saito.
Em seguida, o
presidente da CNA, João

Martins, salientou: “O que
chama atenção é que os
produtores daqui estão
moldando o Estado, devido ao
seu elevado nível tecnológico
e social, diferenciando-o de
outros estados. O futuro do
Brasil é a agropecuária e o MS
é referência para o mundo”,
declarou o presidente da CNA,
João Martins.
Com o tema ‘Cultivando
saúde, colhendo qualidade de
vida’, foram inscritos, em 2017,
2.607 trabalhos. Atualmente,
o projeto alcança 185 mil
estudantes e 8 mil professores
de 498 escolas públicas de 57
municípios do estado.
Durante todo o
calendário letivo, o programa
permitiu a formação
continuada para professores
e coordenadores do ensino
fundamental, por meio de
um material exclusivo que
contempla toda a regionalidade
com objetivo de agregar
valores e potencialidades
presentes no estado,
destacando o território cultural,
ambiental, econômico e
geográfico, fundamentais para

Presidente Nilo Ferraz e Wilberto Amaral estiveram presente

Maurício Saito fez a entrega de toda a premiação do Concurso
o fortalecimento do sentimento
de pertencimento às raízes
sul-mato-grossenses.
“Hoje o Senar/MS é
um grande parceiro em prol
da agropecuária no campo,
buscando resultados, levando
conhecimento, e melhoria de
vida para a comunidade rural.
O estado tem uma lógica muito
própria, com aumento de
produtividade e extensão da
produção agrícola, e fazendo
com que a área rural seja cada
vez mais fortalecida”, destacou
o diretor-presidente da Agraer
(Agência de Desenvolvimento
Agrário e Extensão Rural),
Enelvo Felini.
Estiveram presente o
diretor do Senar Central, Daniel
Carrara, o superintendente
Técnico da CNA, Bruno Lucchi,
e o Assessor da Comissão
de Assuntos Fundiários da
CNA, Ciro Siqueira.Também
participaram do evento os
presidentes de Sindicatos
Rurais dos seguintes
municípios: de Aparecida do
Taboado, Eduardo Antônio
Sanchez; de Anastácio,
Moezis José dos Santos; de

Aral Moreira, Edson Bastos;
de Bandeirantes, João Nelson
Lyrio; de Bataguassu, Manoel
Agripino Cecílio de Lima; de
Bonito, Elza Maria Trevelin; de
Campo Grande, Ruy Fachini
Filho; de Corumbá, Luciano
Aguilar Rodrigues Leite; de
Iguatemi, Marcio Margatto
Nunes; de Jardim, José
Eduardo Meireles Grubert;
de Jateí, José Pereira da
Silva; de Maracaju, Juliano
Schmaedecke; de Nova
A l v o r a d a d o S u l , Te l m a
Menezes de Araújo; de Nova
Andradina, Hemerson Israel
dos Santos; de Paranaíba, Nilo
Alves Ferraz; de Ponta Porã,
André Cardinal Quintino; de
Rio Verde de MS, Launil José
Marquesan; de Tacuru, Maria
Neide Casagrande Munaretto;
de Três Lagoas, Marco Garcia
de Souza; de Rio Negro,
Henrique Mitsuo Vargas Ezoe;
de Vicentina, Valter Dalla
Valle; de Maracaju, Christiano
Souza Bins; de Ivinhema e
Novo Horizonte do Sul, Edy
Elaine Biondo Tarrafel; de Rio
Brilhante, Luciano Cargnin
Manfio e de Batayporã, Altamir
José Fonseca.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Maio 2017

Projeto Pingo D’Água está sendo realizado em distritos de Paranaíba
O Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural
(SENAR/MS), a FAMASUL
e SINDICATO RURAL DE
PARANAÍBA/MS começou
na segunda-feira, dia 06
de novembro o projeto
Pingo D’ Água com o
objetivo de oferecer serviço
médico e odontológico
nas áreas rurais do
Estado de Mato Grosso
do Sul. O atendimento
está sendo feito através
de uma unidade móvel
odontológica (consultório),
promovendo saúde e

cidadania. O atendimento
está sendo realizado pelo
Dr. Lucas Bedani auxiliado
por Adir Teotonio.
Nos distritos o
presidente do Sindicato
Rural de Paranaíba,
Nilo Alves Ferraz e a
mobilizadora do Senar
em Paranaíba, Caroline
Rodrigues,estiveram
presentes. De acordo com o
Dr. Lucas, a unidade móvel
atenderá no máximo 22
(vinte e dois) pacientes por
dia e realizará no máximo
05 (cinco) procedimentos

odontológicos por paciente,
oferecendo serviços como
aplicação tópica de flúor,
extração, remoção de tártaro
(limpeza) e restauração aos
trabalhadores, produtores
rurais e suas famílias
que não tem acesso às

unidades de saúde.
PROGRAMAÇÃO
• Aporé nos dias 06/11 á
11/11/2017.
• Tamandaré nos dias 13/11
á 18/11/2017.
• Assentamento Serra nos
dias 20/11 á 22/11/2017.
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Balancete do Sindicato Junho 2017

Fone (67) 3668-1589 e 9966-3184
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Conquista

Assentamento Serra já colheu
O Programa Hortifruti Legal, do Senar/MS dá assistência a
Pensando no futuro e
com um conceito de gerar
desenvolvimento sustentável
em nossa região os
produtores do Assentamento
Serra que são atendidos pelo
Hortifruti Legal, do Senar/
MS – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural após
orientações dos técnicos
resolveram diversificar. Hoje
o Assentamento Serra já tem
além do maracujá, tomate
plantado, pés de couve-flor,
pés de repolho, abobrinha
menina,melancia, jiló e
outros.
A expectativa para
2017 continua positiva
já que foram plantadas
cerca de três mil plantas
de tomate (tipo salada)
em três propriedades do
assentamento Serra. Uma
delas pertence a Marinez
Barbosa da Silva que,
depois de ter uma excelente
experiência com o maracujá,
resolveu intercalar o plantio
com a cultura de tomate,
repolho e jiló. “Com ajuda
do nosso técnico, plantamos
300 covas e conseguimos
colher 2,7 toneladas. Este
ano aumentei para 800
plantas e, e já fizemos a
colheita de cerca de mais
de 300 caixas”, declara a
produtora que colheu mais
de quatro toneladas de
maracujá no ano passado.
O produtor familiar
João Garcia Leal e sua
e s p o s a Va l d e v i n a A . B .
Dias moram há 20 anos
na localidade e contam
que sempre atuaram na
pecuária de leite. No

Hoje no Assentamento Serra tem lavoura de maracujá, tomate, repolho, abobrinha e jiló.
entanto, os altos custos com
a produção fizeram com que
investissem na produção
de maracujá. “Aceitei o
desafio e, com ajuda do
Flávio, comecei devagar e
agora já estou plantando
repolho, abobrinhas e
couve-flor”, confidencia.
Questionado se achou difícil
a mudança de atividade, o
aposentado é categórico:
“Todo trabalho precisa de
dedicação para ter destaque
e não tenho preguiça de
trabalhar. Meu dia começa
bem cedo e sigo todas as
recomendações técnicas
feitas mensalmente”,
acrescenta animado.
Segundo o técnico
de campo responsável pelo

atendimento, Flávio Correia,
os resultados conquistados
foram possíveis, em razão

do comprometimento das
famílias e da pesquisa
inicial feita no comércio da

A lavoura de repolho quase pronta para ser colhida e vendida
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Conquista

mais de 300 caixas de tomates
30 famílias do Assentamento Serra no município de Paranaíba.
região, possibilitando que
a produção fosse escoada
para um comprador certo.
“Quando os assistidos
comprovaram o aumento da
produtividade e a qualidade
das culturas ficaram mais
animados em investir. Para
este ano, a estimativa é
produzir sete toneladas,
já que foram plantados 28
mil pés de maracujá. Além
disso, estão em andamento
cultivos de tomate, repolho,
abobrinhas menina, couveflor e melancia, jiló”, detalha.
Atualmente 30 famílias
dentro do projeto são
assistidas pelos programa.
Em agosto Flávio esteve
junto com uma equipe da
ATeG – Assistência Técnica
e Gerencial do Senar/MS em
Presidente Prudente (SP)
a fim de conhecer novas
tecnologias produtivas
desenvolvidas com
sucesso na APTA – Agência
Paulista de Tecnologias do
Agronegócio, na unidade
Alto Sorocabana. “Depois

de análises resolvemos
iniciar os testes aqui no
Assentamento com Batata
Doce”.
A
a g e n t e
comercializadora do
Hortifruti Legal, Alana Neto, é
a responsável pela pesquisa
de mercado e conta que
em todas as localidades
que visita, os comerciantes
demonstram animação
com a possibilidade
de comprar produtos
cultivados dentro do Estado.
“Intermediamos o contato
dos produtores assistidos
com supermercados,
restaurantes e fábricas
de processamento de
alimentos, como em
Aparecida do Taboado, que
comprou toda a safra de
ma racu j á pr oduzida ano
passado. Este trabalho é
importante, pois, divulga para
população o que é produzido
localmente, e os produtores
sentem mais segurança
em planejar uma lavoura,
analisando antecipadamente

O técnico faz o acompanhamento mensal da lavoura no assentamento

quanto terá que plantar
para atender ao comprador
direto”, considera. Também
inserimos a comercialização
em Paranaíba, Inocência,
Cassilândia. Em maio os
produtores fecharam com a
empresa de sucos “FrutezaSP” a produção do maracujá.
No mês de setembro
o Sindicato Rural de
Paranaíba recebeu o
relatório enviado pelo
programa. Na avaliação do
presidente do sindicato rural
de Paranaíba, Nilo Alves
Ferraz, o acompanhamento

oferecido pelo extrato de
trabalho do programa é
imprescindível para que
mais produtores conheçam
a eficiência da metodologia
de assistência técnica do
Senar/MS. “É um relatório
que fornece aos sindicatos
condições de acompanhar
o trabalho do técnico e
o desenvolvimento dos
assistidos. Com os números
em mãos temos condição
de buscar mais parcerias
e atuar efetivamente no
desenvolvimento econômico
do município”, concluiu.
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Balancete do Sindicato Julho 2017

Por qualidade, governo entrega resfriadores de leite a produtores
Resfriadores de leite
entregues pelo governo
estadual, nesta segundafeira (13), tem por objetivo
assegurar a qualidade do
produto em 24 municípios
de Mato Grosso do Sul.
O investimento soma R$
511 mil, estando tratores e
cascalhadeiras em licitação.
Ao todo são 26
equipamentos adquiridos por
emendas da bancada federal
junto ao MAPA (Ministério
de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento) e a CEF
(Caixa Econômica Federal).
“Com essa entrega a
gente totaliza 87 resfriadores
que servem ao pequeno
produtor para fazer estoque
de leite com qualidade até
levar aos latícinios”, disse
o governador Reinaldo
Azambujam durante evento
no Centro de Pesquisa e
Capacitação da Agraer
(Agência de Desenvolvimento
Agrário e Extensão Rural),
em Campo Grande.Foram

contempladas as cidades de
Nova Andradina, Anaurilândia,
Aquidauana, Brasilândia,
Glória de Dourados, Ivinhema,
Naviraí, Nioaque, Paranaíba,
Rio Verde, Santa Rita do

Pardo, Alcinopólis, Angélica,
Bandeirantes, Bataguassu,
Camapuã, Cassilândia,
Deodápolis, Juti, Figueirão,
Mundo Novo, Paranhos, Três
Lagoas e Chapadão do Sul.
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Balancete do Sindicato Agosto 2017

Conseleite divulga preços para Novembro
A diretoria do Conseleite
– Mato Grosso do Sul reunida
no dia 10 de novembro de
2017, aprova e divulga os
valores de referência para
a matéria-prima, referente
ao leite entregue no mês de
outubro de 2017 e a projeção
dos valores de referência para
leite a ser entregue no mês
de novembro de 2017. Segue
abaixo a tabela:Até 100 litros/
dia Outubro 0,8947 e Novembro
1,0343
De 101 a 200 litros/dia Outubro

0,9126 e Novembro 0,8786.
De 201 a 300 litros/dia Outubro
0,9305 e Novembro 0,8961.
De 301 a 400 litros/dia Outubro
0,9484 e Novembro 0,9137.
De 401 a 500 litros/dia Outubro
0,9663 e Novembro 0,9313.
De 501 a 600 litros/dia Outubro
0,9842 e Novembro 0,9489.
De 601 a 700 litros/dia Outubro
0,9932 e Novembro 0,9664.
De 701 a 800 litros/dia Outubro
1,0021 e Novembro 0,9752.
De 801 a 900 litros/dia Outubro
1,10111 e Novembro 0,9840.

De 901 a 1.000 litros/dia Out.
1,0200 e Nov. 0,9928.

Acima de 1.000 litros/dia
Out.1,0290 e Nov 1,0104.
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Balancete do Sindicato Setembro 2017

Segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no MS termina dia 30/11
O Governo de Mato
Grosso do Sul, por meio da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e
Agricultura Familiar (Semagro)
e da Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e
Vegetal (Iagro), deram início
no dia 1º de novembro, a
segunda etapa de vacinação
contra a febre aftosa no
Estado. A meta é vacinar cerca
de oito milhões de bovinos e
bubalinos com até 24 meses de
idade nas regiões do Planalto

e de Fronteira e na região
do Pantanal, de mamando a
caducando, do rebanho de
produtores que optaram pela
vacinação só em novembro.
As vacinas devem
ser aplicadas entre os dias
1º e 30 de novembro nas
regiões de fronteira e planalto
e o registro deve ser realizado
até dia 15 de dezembro. Na
região do Pantanal as vacinas
devem ser aplicadas até 15 de
dezembro e o registro deve
ser realizado até dia 30 de
dezembro. Nas três regiões,

o registro da vacinação deve
ser realizado diretamente pelo
produtor no site da IAGRO,

ou em casos específicos, e
a critério da Iagro, em seus
escritórios locais.
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Abertas inscrições para Cursos Gratuítos
Nos meses de Setembro
e Outubro o Sindicato Rural
de Paranaíba em parceria
com o Senar/MS ofereceram
vários cursos gratuítos e com
certificados.
No mês de Setembro
foi realizado o curso Produção
de pães e salgados no período
de 04 à 06. Depois foi o curso
Manejo Nutricional de Bovinos
no período de 12 à 14. Em
seguida o curso Informática
Básica no período de 26 à
19. E por último Sangria de
Seringueiras no período de 26
à 28.
Em Outubro os curso

ministrados foram os seguintes:
02 à 05 o curso de Tecelagem
no tear de pente liço. No período
de 03 à 06 o curso ‘Cultivo de
plantas medicinais e preparo
de remédios caseiros’. Nos
dias 09 e 10 o curso Inclusão
Digital Rural. De 09 à 12 o
curso Artesanato Bordado em
Vagonite. Nos dias 17 e 18 o
curso "Processamento caseiro
de carne de frango". E por fim
no período de 19 à 21 o curso
Produção de Biscoitos, Bolos
Simples e Confeitados.
Estes
cursos
fazem parte da política de
oferecer oportunidades de

Curso de Produção de Biscoitos, Bolos Simples e Confeitados
conhecimento aos produtores
rurais, com a disponibilização
de cursos voltados às técnicas
produtivas nas propriedades
ou na industrialização de
produtos. A mobilizadora do
Senar em Paranaíba, Caroline
Rodrigues disse estar muito
feliz com o desempenho e
interesse dos participantes do
curso, " sempre que abrimos
vagas para os cursos que serão
ministrados, logo aparecem
pessoas procurando se
especializar mais".
Para o mês de
Novembro já se encontram
abertas as vagas para os
seguintes cursos:
*Educação Ambiental no
Campo, de 07/11/2017 até
08/11/2017 na Escola Maria
Paula.
*Educação Ambiental no
Campo, de 09/11/2017 até
10/11/2017 no Sindicato Rural
de Paranaíba.
*Plantio e Manejo de Pomar Cultivo de Citrus, de 13/11/2017
até 16/11/2017, no Sindicato
Rural de Paranaíba
*Instalação de Cerca
Elétrica, de 14/11/2017 até

16/11/2017, no Sindicato Rural
de Paranaíba.
*Produção de Conservas de
Hortaliças, de 17/11/2017 até
18/11/2017, no Sindicato Rural
de Paranaíba.
*Manejo Básico de Bovinos
de Leite, de 20/11/2017 até
22/11/2017, no Sindicato Rural
de Paranaíba
*Beneficiamento e
Transformação Caseira da
Mandioca, de 22/11/2017 até
24/11/2017, no Sindicato Rural
de Paranaíba
*Manejo de Ordenha (Manual
e Mecânica), de 23/11/2017 até
24/11/2017, no Sindicato Rural
de Paranaíba
*Doma Racional, de
27/11/2017 até 01/12/2017, no
Sindicato Rural de Paranaíba
*Manejo de Pastagens, de
28/11/2017 até 30/11/2017, no
Sindicato Rural de Paranaíba
Interessados em
participar dos cursos, que
são gratuitos, procurem a
secretaria do Sindicato Rural”.
Maiores informações podem
ser obtidas pelo telefone 36681017”, com a Caroline ou
Cícera.
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Paranaíba sediou a 4ª Feira PróGenética no Sindicato Rural

A 4ª edição da Feira PróGenética que é uma realização
da ABCZ em parceria com o
Sindicato Rural, foi realizada
no dia 20 de outubro no período
das 7hs às 16hs no Parque de
Exposições Daniel Martins
Ferreira. Segundo o secretário
do Sindicato Rural, Fábio
Macedo organizador do evento,
foi realizado um levantamento
prévio para captar o número
de touros que os produtores
gostariam de obter. Estiveram
participando vários criadores
que trouxeram animais das
raças Nelore Padrão e Mocho
Aproximadamente 30
touros das raça Nelore Padrão
e Nelore Mocho participaram
do evento. Somente neste
dia foram comercializados
04 touros Nelore Padrão, em
média aproximadamente
de R$6.900,00 e 03 Touros

Nelore Mocho por R$6.300,00
em média, acima da média
de 2016. Segundo Fábio a
liquidez não foi a desejada,
mais era a esperada em
virtude do momento de crise
que atravessa a economia
brasileira e não diferente disso
a pecuária de corte também e
a leiteira.
Segundo o técnico
Walfredo Brandão da ABCZ
o objetivo era de reunir
animais que tivessem registro
definitivo, intervalo de idade
(de 18 à 42 meses), exame
andrológico positivo,brucelose
e tuberculose negativo e que
todos animais participantes
tivessem avaliações genéticas.
“O valor absoluto pago pelos
produtores foi abaixo dos
leilões da Expopar, só que
no entanto o valor recebido
pelo produtor foi acima do

realizado na Expopar. Isso
porque na Expopar existe a
comissão e o desconto no
pagamento à vista, como aqui
a maior parte dos negócios foi
feito com pagamentos à curto
prazo e pagamento à vista, foi
conseguido este resultado.O
comprador gastou menos e
o vendedor recebeu mais,
porque não teve que pagar
taxas, etc”, disse Fábio.
A diretoria do Sindicato
ficou muito satisfeita com o
resultado final da feira, Fábio

disse que, “já se pensa na
realização da 5ª feira que
deverá acontecer no dia 19
mês de outubro em 2018”.
O presidente do Sindicato
Rural de Paranaíba Nilo
Alves Ferraz e o secretário
Fábio “agradeceram o
comparecimento dos criadores
que estiveram presentes, aos
compradores, visitantes e em
especial ao Walfredo que em
todos estes anos, incentivou e
colaborou para a realização e
sucesso do evento”.

