
 Enquanto a população 
paranaibense e toda a região 
vivem a expectativa de uma 
grande festa, o Sindicato Rural, 
responsável pela organização 
do principal evento popular 
da cidade, já está com quase 
tudo preparado para fazer 
da 57ª Expopar - Exposição 
Agropecuária e Industrial de 
Paranaíba e 17ª Expoleite a 
melhor edição de sua história.
 O evento começa dia 
26 de junho e vai até dia 07 de 
julho, recheada de atrações 
e reunindo os principais 
produtores do país, nos diversos 
setores do agronegócio, em 
especial a pecuária de corte e 
leiteira.A abertura oficial será 
às 18 horas do dia 28 de junho 
e terá a presença de muitas 
autoridades, inclusive está 
confirmada a presença da 
ministra da Agricultura Tereza 
Cristina.
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 Nesta edição da 
folha do Produtor vamos 
apresentar toda a 
programação para a 57ª 
Expopar e 17ª Expoleite, 
que será realizada no 
período de 26/06/19 a 
07/07/19. Realizaremos 
10 Leilões, sendo 02 
de gado de corte, 06 
de touros, 01 de gado 
leiteiro e 01 do Cavalo 
Mangalarga, que 
será transmitido pelo 
Canal Rural, teremos 
também o julgamento 
dos animais das raças 
Nelore Mocho,Santa 
Gertrudis, e do 
Cavalo Mangalarga. 
R e a l i z a r e m o s 
também 09 Palestras 
técnicas, sendo uma 
a apresentação dos 
resultados do nosso 
campo experimental da 
soja, oriundo da parceria 
Sindicato Rural com a 
Fundação Chapadão.
Com relação a 
Expoleite será realizado 

o já tradicional Torneio 
Leiteiro, demonstrando 
o potencial dos animais 
de nossa região e o 
julgamento dos animais 
da ração Girolando.  
  Acreditamos 
que o julgamento em 
número de animais 
será o maior do Estado. 
Teremos ainda no dia 
04/07/19 as Atrações 
Regionais, onde será 
dado a oportunidade 
para a apresentação 
dos melhores cantores/
cantoras de nossa 
região, evento que 
tem a parceria da 
Associação dos Músicos 
Paranaibenses e 
Prefeitura Municipal.  
    Gostaria de contar com 
apoio de todos sócios e 
Diretores, prestigiando 
todos os eventos, 
mas principalmente 
as palestras técnicas 
e a abertura oficial, 
que será dia 28 de 
junho 2019 as 18hrs 

e já temos confirmado 
a presença da 
Ministra da Agricultura 
Tereza Cristina.
 Na parte festiva,   
os shows apresentados 
pela Bacana Eventos 
podemos afirmar que 
são os melhores shows 
artísticos da atualidade 
e também será 
realizado o excelente 
rodeio da ACR.
 Aproveito a oportunidade 
para alertar a todos os 
produtores a importância 
de estarem recolhendo 
a contribuição Sindical 
para que o sistema 
Sindical Patronal Rural 
continua forte e atuante. 
Entendemos que em 
virtude do valor ser 
vinculado ao ITR e ao 
Ministério do Trabalho, 
que recebe 20% do 
valor arrecadado, a 
CNA não tem como 
modificar ou reduzir o 
valor cobrado. Fizemos 
algumas reinvidicações 

para alteração da forma 
de cobrança e valor, 
e nos informaram que 
será possível somente 
através de nova lei, e 
que durante este ano, 
devido a reforma da 
previdência, será difícil.
 Forte abraço a 
todos e boa leitura.

 
 Nilo Alves Ferraz

Presidente
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Negócios

 Durante a realização da 
57ª Expopar as expectativas são 
de que os 10 leilões alcancem 
uma média de 4 milhões em 
negociações. Os adminstradores 
da Leilosin (realizadora dos 
leilões), explicaram que os 
valores das negociações deverão 
ser maiores do que a do ano 
passado,  em virtude do aumento 
do número de leilões.
 S e g u n d o  A g d a , 
vendedores e compradores de 
diversas cidades de Mato Grosso 
do Sul deverão vir prestigiar os 
leilões, além da transmissão pelo 
Canal Rural do Leilão de Cavalos 
Mangalarga no dia 29/06, que 
engrandecerá a Expopar 2019.
  No ano passado, segundo 
Agda, passaram pelos leilões 
de corte 2.646 animais, e 185 
touros.O faturamento total de 
vendas em 08 leilões foi de 
R$3.314.000,00
 O presidente do sindicato 
Nilo Alves Ferraz acredita que 
“ este ano o crescimento será 
melhor, isso pelo fato da qualidade 
dos animais que serão leiloados 
e também pela participação 
dos compradores pelo CANAL 
RURAL.
 Os leilões da 57ª Expopar 
serão os seguintes:
 26/06- Quarta-feira - 
19hs - 2º LEILÃO DO BOLSÃO 
SENEPOL PRODUTIVIDADE. 
Haverá também oferta de 
produtos de corte meio sangue 
Senepol.

Leilões da 57ª Expopar trarão animais de alta qualidade

 27/06- Quinta-feira - 
19hs - LEILÃO NELORE E 
CRUZAMENTO INDUSTRIAL.
(Haverá premiações aos 
Melhores Lotes (machos/fêmeas)
 28/06 - Sexta-feira - 19hs 
- XV LEILÃO BOLSÃO NELORE 
MOCHO PO. Haverá também 
oferta de produtoes de corte 
Nelore.
 29/07 - Sábado - 15hs 
- LEILÃO TOUROS NELORE 
PO ORIGEM TRÊS MARIAS E 
CONVIDADOS (Reprodutores 
Nelore Padrão PO). 
 29/06 - Sábado - 20hs -I 
LEILÃO MAGAPAR- Paranaíba-
MS. Animais da raça Mangalarga 
dos melhores criadores do País! 
Transmissão pelo Canal Rural.
 30/06 - Domingo - 
19hs - IX LEILÃO LEITEIRO 
DE PARANAÍBA. ANIMAIS 
GIROLANDO (Registrados).
 01/07 - segunda-feira - 
19hs - XXIII LEILÃO TOUROS 
CANCHIM PO - PARANAÍBA. 
 02/07 - Terça-feira - 19h 
- XVII LEILÃO TOUROS SANTA 
GERTRUDIS - PARANAÍBA. 
Haverá também oferta de 
produtos de corte meio sangue 
Santa Gertrudis.
 02/07 - Terça-feira - 
20h30min. I LEILAO DE 
TOUROS ENCONTRO DAS 
RAÇAS. Haverá oferta de 
reprodutores de diversas raças.
 03/07 - Quarta-feira - 
19h. LEILAO MISTO GADO DE 
CORTE.

Durante os leilões haverá premiação para os melhores lotes.

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

Balancete do Sindicato Fevereiro 2019

O  p r e ç o  d o  l e i t e  a o 
produtor registrou a quinta 
alta consecutiva em maio, 
chegando a R$ 1,5175/litro 
na “Média Brasil” líquida, com 
aumento de 2 centavos (ou de 
1,7%) frente a abril, segundo 
levantamento do Centro 
de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/
Esalq/USP)

A média de maio foi 15,6% 
superior à do mesmo mês de 
2018, em termos reais (os 
valores foram deflacionados 

Preço do leite ao produtor sobe mais 2 centavos em maio

pelo IPCA de abri l /19) e 
desde o início do ano os 
preços do leite ao produtor 
já subiram 20,4%.

A pesquisadora Natál ia 
Grigol observa que ao longo 
de 2019 os valores do leite 
no  campo têm a t ing ido 
os maiores patamares da 
sér ie do Cepea para os 
respectivos meses. O preço 
médio de janeiro a maio de 
2019 supera em 25,3% o 
do mesmo período do ano 
passado, em termos reais. 

Ela recomenta ao produtor, 
que diante desse cenário, 
se mantenha informado e 

aproveite o momento de 
melhor  rece i ta  para  se 
planejar com cautela.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Março 2019

Sindicato Rural de Paranaíba participa de posse da diretoria da ASSOPARC

 N o  ú l t i m o  d i a  0 1 
de maio o presidente do 
Sindicato Nilo Alves Ferraz 
participou da posse da nova 
di retor ia da ASSOPARC 
(Associação dos Produtores 
da Regiao dos Coqueiros)  
que tem como Presidente 
O s v a n i r  D u t r a ,   V i c e -
Presidente, Jarbas Vinicius, 
1º Tesoureiro, Wilson Quim, 2º 
Tesoureiro Valdeirene Quim, 
1º Secretario Gilmar Ribeiro, 
2º Secretario Anderson Mello. 
Fazem parte do Conselho 

Fiscal, Jose Luiz Quim, Joceir 
Durta e Adauberto Lorenço. 
Estiveram presentes posse 
o prefeito Ronaldo Miziara, 
o vereador Binga e Atílio 
Eduardo Pioli da Agraer.
 De  aco rdo  com o 
presidente Osvanir “o objetivo 
da Associação é somar forças 
dos produtores de toda a 
região dos Coqueiros para 
conseguir junto ao município 
e ao governo benefícios 
que podem ser usados por 
todos”. Autoridades prestigiam a posse da nova diretoria da ASSOPARC
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Comparecimento

 O s  p r e s i d e n t e s , 
dirigentes e colaboradores dos 
sindicatos rurais de Mato Grosso 
do Sul participaram da primeira 
edição do Encontro Técnico 
Senar Forte, realizado pelo 
Senar/MS, com o apoio do 
Sistema Famasul – Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso do Sul. O evento 
foi realizado na sede da Casa 
Rural, nos dias 08 e 09 de 
maio. Foram dois dias de ampla 
programação e com troca de 
conhecimentos e experiências a 
partir de diferentes perspectivas. 
Ao todo, participaram mais de 
250 pessoas. 
 A iniciativa contabilizou 
a presença de representantes 
de 59 sindicatos rurais do 
estado, participação que na 
abertura (08) foi destacada 
pelo presidente da Federação, 
Mauricio Saito. “Reunimos 
no evento 43 presidentes, 30 
dirigentes e 72 colaboradores 
de sindicatos rurais. Os números 
mostram a grande preocupação 
em relação ao cenário atual. 
Precisamos buscar soluções 
efetivas para o produtor rural”. 
Saito falou ainda da importância 

Sindicato de Paranaíba se fez presente no 
Encontro Técnico Senar Forte

de instituições ativas:  “Em 
países desenvolvidos, os 
produtores e as pessoas, de 
uma forma geral, sabem do 
valor e da seriedade em manter 
entidades representativas e nós, 
como instituição, temos que 
fazer o nosso papel”. 
 O superintendente do 
Senar/MS – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, Lucas 
Galvan, apresentou alternativas 
para o sistema sindical. “Ações 
simples, como é o caso do 
Concurso Fotográfico ‘Sistema 
Famasul em Campo’ voltado 
para colaboradores das unidades 
sindicais e credenciados 
na instituição, promovem a 
integração dos funcionários, 
elevam o engajamento das redes 
sociais e aumentam o alcance 
das nossas informações nas 
plataformas digitais”, comenta.
 Para o coordenador 
sindical da CNA – Confederação 
de Agricultura e Pecuária do 
Brasil, Wilson Brandão, os 
clientes do agro estão cada 
vez mais exigentes. Brandão 
apresentou ainda novas 
iniciativas nacionais como 
o Bem+Agro, programa de 

Sindicatos prestigiaram o Encontro Técnico Senar Forte.

benefícios que gera pontos 
aos cadastrados e o Agritrace, 
ferramenta de rastreabilidade 
vegetal da cadeia produtiva. “O 
mercado interno e externo tem 
demandado mais por produtos 
do país e quer conhecer suas 
origens”. 
 A palestra do CEO da 
Digital House, Carlos Alberto 
Júlio, fechou o primeiro dia 
do encontro com o tema “Os 
Desafios e Oportunidades 
da Inovação”.  No segundo 
momento  do  evento ,  o 
superintendente da CNA, Bruno 
Barcelos Lucchi, ministrou a 
palestra “O Agronegócio e suas 
Potencialidades”.  O u t r o 
tema foi o e-Social no meio rural. 
O assessor jurídico da CNA, 
Frederico Toledo, salientou 
a importância do sistema 
eletrônico para o setor produtivo, 
esclarecendo dúvidas sobre 
sua implantação e o cadastro 
que comunica ao governo, 
de forma unificada, todas as 
informações relativas aos seus 
trabalhadores, reunindo dados 
previdenciários, trabalhistas 
e fiscais. A comunicação 
também foi um dos assuntos 

da programação com destaque 
para o Marketing Digital e o 
peso da marca nas divulgações 
de ações institucionais. O 
coordenador de Marketing, 
Flávio Gutierrez; a analista 
de Comunicação e Social 
Media, Ellen Albuquerque; e 
o integrante da Agência 8020, 
Rafael Amaral, apresentaram 
pesquisas e experiências com 
as plataformas digitais. O diretor 
de desenvolvimento da empresa 
Pro-Fissa, Renato Roscoe, fez 
referência à capacitação cuja 
temática foi ‘Novas atitudes 
geram novos resultados’, 
reforçando: “Para obter 
mudanças é preciso ter iniciativas, 
aumentar a produtividade e, 
para isso, precisamos assumir 
responsabilidades e focar em 
novas oportunidades, com 
inovação”. De Paranaiba 
estiveram participando do 
evento o presidente do Sindicato 
Rural Nilo Alves Ferraz, o diretor 
e 2 Tesoureiro do Sindicato 
Amilson Alves Queiroz Filho, 
o gerente do Sindicato Edevar 
Souto Oliveira e o coordenador 
do SenarMS em Paranaiba 
Caique Teodoro Costa.
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PREMIAÇÃO

Animais serão premiados na 17ª Expoleite
 A 17ª Expoleite que 
será realizada pela ACGRP 
(Associação de Criadores 
de Girolando da Região 
de Paranaíba) está com a 
programção já definida. O 
evento terá início no dia 26 de 
junho com o Torneio Leiteiro 
e termina dia 30 de junho 
com o julgamento e leilão da 
raça Girolando. O 9º Leilão 
Leiteiro de Paranaíba com 
animais girolando registrados 
será realizado no dia 30/06 
às 19hs.

 Mar t inho Mel lo  de 
Ol iveira, organizador do 
evento, expl icou que no 
ano passado es t iveram 
part ic ipando 10 animais 
no  to rne io  e  para  es te 
ano já estão abertas as 
inscrições. 
 O  p r e s i d e n t e  d o 
sindicato rural Nilo Alves 
Ferraz falou “do  investimento 
em qualidade e aprimoramento 
genético com boas matrizes 
e sêmen com certeza são a 
garantia de descendentes 

cada vez melhores e com 
maio r  p rodu t i v idade .  O 
esperado dos animais desta 
raça é produção de leite 
com longev idade,  a lém 
de fertilidade, já que para 
ele seja representativo e 
promissor na propriedade”.
 Os critérios para o 
julgamento dos animais são: 

morfologia, que é o biotipo 
an imal ,  com mor fo log ia 
de produção, que são as 
características do animal 
e  s u a  c a p a c i d a d e  d e 
transformar isso em leite. O 
julgamento é a harmonia e o 
conjunto desse equilíbrio de 
racial com produção e com 
estrutura.

Animais girolando com alta produtividades participaram do evento.

Com prestígio exposição de animais vira atração
 E v e n t o  m a r c a d o 
pelo sucesso. É assim que 
podemos analisar a exposição 
de animais que será realizada 
durante a 57ª Expopar. A expô 
paranaibense consegue mais 
uma vez atrair os principais 
criadores de gado do Brasil. 
A Casa do Canchim, local que 
abriga a exposição, receberá 
um g rande  número  de 
visitantes durante a realização 
do evento, mostrando o 
interesse da classe ruralista 
pelo evento. Durante a 57ª 
Expopar, passarão pela pista 
de julgamento da Casa da 
Canchim alguns dos melhores 
animais do País de várias 

raças com elevado padrão 
racial e potencial genético para 
serem avaliados pelos juízes
 Para o presidente do 
Sindicato Rural Nilo Alves 
Ferraz, a expô será marcada 
pelo sucesso absoluto. Nilo 
faz questão de agradecer 
todos os expositores que 
participarão da feira. De 
acordo com Toninho Apréia, 
um dos diretores e organizador 
do evento, a exposição reunirá 
vários animais vindos dos mais 
diversos criatórios, trazidos 
por vários expositores. Os 
julgamentos começam no dia 
28 e terminam no dia 02 de 
julho. A qualidade e organização no julgamento dos animais é tradição.
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Vacinação

Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa 
segue até 15 de junho na região do Pantanal

 A  c a m p a n h a  d e 
vacinação contra a aftosa 
começou no dia 1° de maio 
para produtores rurais de todo 
o Mato Grosso do Sul, mas a 
data final varia de acordo com 
a região. Na Fronteira e no 
Planalto a imunização terminou 
no dia 31 de maio, enquanto 
que produtores do Pantanal 
têm até 15 de junho para 
terminar a vacinação. Todo o 
rebanho do Estado, que soma 
21 milhões de cabeças de 
bovinos e bubalinos, devem ser 
vacinados nesta campanha. 
 A meta do governo é 
vacinar 99% dos animais, 
embora a exigência dos 
ó rgãos  san i t á r i os  se ja 
at ing i r  no mínimo 80%. 

Previsão é de imunizar 21 milhões de animais em todo o estado.

Fone (67) 3668-1589 e 99966-2372

 A principal mudança da 
campanha deste ano é o uso 
da vacina de 2 ml. O MAPA 
(Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) 
mudou a composição da vacina 
e proibiu a comercialização 
e uso da dose vac inas 
bivalentes e trivalentes de 5 ml. 
 De acordo com a Iagro 
(Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal) 
com a nova vacina a tendência 
é de ocorrer menos reações 
nos animais (caroços e 
inchaço), além de que o frasco 
menor ocupa menos espaço e 
facilita o transporte, reduzindo 
o custo de refr igeração. 
 A  a l t e r a ç ã o  d a 
dosagem da vacina e sua 
retirada definitiva em todo 

país, até 2021, fazem parte 
do Plano Estratégico 2017-
2026 do Programa Nacional 
de Febre Aftosa (PNEFA) que 
busca a mudança de status 
para ‘livre de febre aftosa 
sem vacinação’. A ação deve 
reduzir o custo da produção, 
ampliando a competitividade, 

ficando a carne brasileira ainda 
mais suscetível a conquista 
de novos mercados.  
 O Registro obrigatório 
da vacinação deve ser feito 
no site www.iagro.ms.gov.
br. Mais informações sobre a 
vacinação, a Iagro disponibiliza 
o Disk Aftosa 0800-679120.

ITR 2019
 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  d e 
P a r a n a í b a ,  N i l o  A l v e s 
Ferraz, enviou ofício para o 
Prefeito Municipal, Ronaldo 
Miziara, pedindo que seja 
bastante criteioso quanto 
aos VTN’s (Valor Terra Nua) 

do Município de Paranaíba 
que serão informados para 
a Receita Federal para base 
de cálculo do ITR 2019.
 D e s d e  q u e 
f o i  m u n i c i p a l i z a d a  a 
r e s p o n s a b i l i d a d e  d e 
in fo rmação  do  VTN de 

referência conforme a aptidão 
da área para fim de cálculo 
de ITR, estes valores estão 
sendo reajustados sempre 
muito acima da inflação, 
sendo que no mesmo período 
os produtores rurais vem 
enfrentando uma forte crise 

econômica no nosso país.
 “ A c r e d i t a m o s  n a 
sensibilidade e no bom senso 
do prefeito e da equipe e 
aguardamos a divulgação 
da tabela com os VTN’s 
de re ferenc ia” ,  d isse  o 
presidente Nilo Alves Ferraz.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Abril 2019

 Foi realizado no dia 23 
de abril a Confinar 2019, o 
presidente do Sistema Famasul 
– Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, Mauricio 
Saito, participou do evento. 
A abertura do Simpósio que 
está na 8ª edição aconteceu 
no Palácio Popular Rubens 
Gil de Camilo, em Campo 
Grande, e reuniu especialistas 
d a  á r e a ,  l i d e r a n ç a s  e 
produtores rurais do estado 
e de outras localidades.

Presidente Nilo Ferraz participou da Confinar 2019
 De acordo com Saito, 

o encontro contribui para 
potencial izar a pecuária 
sul-mato-grossense. Uma 
pesquisa realizada pela CNA – 
Confederação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil, que avaliou 
as principais demandas dos 
produtores do Brasil, também 
foi citada pelo presidente 
da federação. O presidente 
do  S ind i ca to  Ru ra l  de 
Paranaíba, Nilo Alves Ferraz 
esteve presente na Confinar



ANIVERSARIANTES DO MÊS JUNHO/JULHO 2019 

Carmem Sabino Prata........01/06
Ana Claudia S. L. Dias .....01/06
Cristiane S. C. Custodio....02/06
Maria E. S. D. Brandao.....02/06
Damis O. Rodrigues..........03/06
Edimar L. Nunes Santos....03/06
Onilda Ferreira Oliveira ...03/06
Carmem L.O. Araújo.........04/06
Maria do S. F. S. Ferraz.....04/06
Magda Freitas da Costa.....04/06
Cyntia Valeria H. Brandao.05/06
Silvia Soares Publio ..........05/06
David Mauricio L. Neves..06/06
Rafaela Ap. D. T. Ferreira.06/06
Jose Antonio Castro Brito.07/06
Gabriel Arazine Silva........07/06
Mauricio C. Vieira Souza..07/06
Paulo Roberto G. Goulart..09/06
Cinthia Milena F. Brito.....10/06
Moacir Ladeia Junior........10/06
Marisa Aparecida Dias......10/06
Wardelnir A. Moraes.........11/06
Amilson A. Queiroz Filho.11/06
Maria Olga Ramos Porto...11/06
Amauri Gonzales...............12/06
Naide Apda S. Miziara......12/06
Manoel Roberto Ovidio....13/06
Wilberto Antonio Amaral..14/06
Margarida Martins Leal....16/06
Luiz F. G. Palma Souza.....16/06

Sergio Luiz Faria...............18/06
Alberto Ferreira Silva........18/06
Amelia Leal Lima..............19/06
Luiz Carlos Brandao..........19/06
Manoel Bertoldo Neto.......20/06
Diomario F. D. Barros.......21/06
Sergio Luiz Buosi..............22/06
Bolanger Leal Oliveira......23/06
Sonia M. Freitas Leal........23/06
Rubens Vieira Neves.........24/06
Ademir Panucci.................25/06
Carlos Jose de Castro........25/06
Geraldo Freitas Oliveira....25/06
Elso Rodrigues Cabral.......26/06
Jose das Graças Chaves.....26/06
Maria Gomes de Paula......26/06
Aurinda Thereza Souza.....28/06
Nelcione D. Amorin...........29/06
Pedro S. C. Miziara...........29/06
Walter Pereira Freitas........30/06 
Vitório Morimoto...............01/07
Vânia Inêz T. Geraldo .......01/07
Vitor Hugo Vieira..............01/07
Arnaldo Barrenha Filho.....02/07
Cirlene Fereira Leal...........02/07
Maria H. D. F. Amaral.......02/07
Oslene Guerreiro Andrade.02/07
Izaurina Almeida Martins..02/07
Daiane C. G. Modesto.......02/07
Roberto A. Pascoal Filho...03/07

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

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

Estão abertas as inscrições para o Programa Mais Inovação
 O  Programa Ma is 
Inovaçao é uma iniciativa do 
SENAR/MS (ServiçoNacional 
e Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso do Sul) junto com o 
Sindicato Rural  de Paranaíba, 
onde tem como objet ivo 
promover a sustentabilidade 
na pecuária de corte, por 
meio de consultorias em 
inovações teconológicas e 
gerenciais, proporcionando ao 
produtor rural, alternativas que 
permitam o desenvolvimento 
do seu negócio, através da 
gestao eficiente da atividade, 
aumento da produtividade e 

retorno financeiro.
 As inscrições estão 
abertas no Sindicato Rural 
de Paranaíba. A metodologia 
aplicada está fundamentada 
em 5 etapas, sendo elas: 
d i a g n ó s t i c o  p r o d u t i v o 
individualizado, planejamento 
es t ra tég ico ,  adequação 
tecnológica, capacitação 
profissional complementar e 
a avaliação dos resultados. O 
valor é de R$1.500,00 ao ano 
e o produtor será gerenciado 
com visitas mensais por um 
técnico, o programa tem 
duraçao de um ano.

Mais Inovaçao

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

Para participar, basta ir até o 
Sindicato Rural de Paranaíba. 

Para mais informaçoes ligue 
((67) 366-1017.
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Sindicato Rural e Senar oferecem cursos gratuítos
 O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/MS – 
Sistema Famasul) em parcera com 
o Sindicato Rural de Paranaíba 
continua a oferecer cursos de 
qualificação para produtores 
rurais. No mês de maio foram 
realizados os seguintes cursos:
    De 02 à 03 de Maio:- Relações 
Interpessoais.
    De 07 à 08 de Maio:- Produçao
de Conservas de Hortaliças Dia 08 
de Maio:- Manejo de Pastagens.
    De15 à 17 Maio:- Implantaçao e 

Manejo Básico de Horta.
    De 16 à de 18 Maio:- Operador 
de Tratores com Grade Agrícola.
Em Junho serão realizados os 
cursos de:   
 De 03 a 06 de Junho:- Floricultura, 
Jardinagem e Paisagismo - 
Agricultura Urbana.
   Dia 04 de Junho:- Noções de 
Primeiros Socorros.
   De 10 a 12 de Junho:- Manutenção 
Preventiva de Tratores Agrícolas 
(Pneus)
   De 11 a 13 de Junho:- Produçao 

de Pães e Salgados.
   De 11 a 14 de Junho:- Cultivo de 
Hortaliças em Ambiente Protegido 
- Agricultura Urbana.
   De 12 a 14 de Junho:- Manutenção 
Preventiva de Tratores Agrícolas 
(Pneus) De 17 a 19 de Junho:- 
Sangria de Seringueiras.
   De 17 a 21 de Junho:- 
Adestramento de Equinos.
    Nilo Alves Ferraz, presidente do 
Sindicato Rural, disse que essa 
parceria é muito importante na 
qualificação daqueles que queiram 

buscar mais conhecimento. “O 
Sindicato Rural junto com o SENAR- 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural, está disponibilizando para 
a comunidade outros cursos 
também. No ano passado, 
centenas de pessoas fizeram os 
cursos oferecidos pelo Sindicato 
gratuitamente”. Para conhecer 
os cursos oferecidos, é preciso 
ligar no (67) 3668-1017 falar com 
Caique ou Cícera, ou acessar o 
www.sindicatoruraldeparanaiba.
com.br

Ciclo de palestras oferece nove temas diferentes
 O Sindicato Rural de 
Paranaíba realizará 09 palestras 
durante a 57ª Expopar. A primeira 
será no dia 26 de junho e a última 
no dia 29 de julho. Este ciclo de 
palestras é direcionado a pessoas 
do segmento agropecuário. As 
palestras serão realizadas no 
espaço reservado dentro do recinto 
próprio para abrigá-las.
 Segundo o  presidente 
do Sindicato Rural, Nilo Alves, “ 
O ciclo de palestras tem recebido 
a cada ano um maior número de 
participantes. O local da realização 
das palestras é  apropriado, com 
ar condicionado e totalmente 
fechado, desta forma podemos 
oferecer melhor comodidade aos 
participantes do evento”, ressaltou 
Nilo. 
 Fábio Macedo, pecuarista 
e secretário do Sindicato Rural, é o 
organizador do evento. Ele informa 
que os temas das palestras são 
selecionados de tal forma que, 
cada uma possa estar orientando 
e instruindo  os pecuaristas e 
produtores rurais a obterem lucros 
em seus investimentos. 
  “As palestras abordam 
temas que estão relacionadas 
aos problemas que o produtor 
rural encontra em seu meio rural. 
Segundo Fábio, "os palestrantes 
s ã o  p e s s o a s  a l t a m e n t e 
capacitadas,cada um dentro de 

sua área". Acompanhe abaixo os 
dias e os temas das palestras que 
serão oferecidas:
        PROGRAMAÇÃO
Data: 26/06 (Quarta-feira) 
Horário: 13h00min
Tema: Precoce MS- Dois anos de 
inovação. 
Palestrante: Med. Vet. Gladys 
Moreira Espínola-Semagro 
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba, Famasul e Semagro.
Horário: 14h30min
Tema: Importância da assistência 
técnica para uma pecuária mais 
eficiente. 
Palestrante: Zootecn. Deilton 
Medeiros- Senar MS
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba, Famasul e Senar MS.
Horário: 16h00min 
Tema: Importância da assistência 
técnica para uma pecuária mais 
eficiente. 
Palestrante: Zootecn. Luiz Cláudio 
de Melo Medina - Senar MS
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba, Famasul e Senar MS.
Data: 27/06 (Quinta-feira)
Horário: 13h00min 
Tema:  Apresen tação  dos 
resultados do experimento de soja 
safra 2018/2019.
Palestrante: Eng. Agr. Jefferson 
Luis Anselmo
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba e Fundação Chapadão

Horário: 15h00min 
Tema:  Apresen tação  dos 
resultados da lavoura comercial 
de soja safra 2018/2019 e ILP 
realizado na Fazenda Mascote.
Palestrante: Med. Vet. Fábio 
Carvalho Macedo
Data: 28/06 (Sexta-Feira)
Horário: 13h00min 
Tema: Nutrição para o gado leiteiro 
no período da seca.
Palestrante: Med. Vet. Carlos 
Alberto Tolentino
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba e Camda.
Horário: 14h30min 
Tema: ¨Trabalhando por um 
cenário melhor para a pecuária 
leiteira no Brasil¨.

Informação

Palestrante: Geraldo Borges – 
Presidente da ABRALEITE
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba, ABRALEITE e Camda.
Data: 29/06 (Sábado)
Horário: 08h30min 
Tema: ¨Metodologia Conseleite¨
Palestrante: Med. Vet. Wilson Igi 
– Vice presidente do Conseleite
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba, Famasul e Conseleite.
Horário: 10h00min 
Tema: ¨Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Febre 
Aftosa-PNEFA¨.
Palestrante: Zootecn. Juliano 
Bastos-Famasul
Parceria Sindicato Rural de 
Paranaíba e Famasul.
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Programação oficial da 57ª Expopar e 17ª Expoleite
Período 26/Junho a 07/Julho de 2018

   26/06-06:00 - Esgota dos 
animais participantes do Torneio 
Leiteiro.
   26/06-18:00 - 1ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
   26/06-19:00 - 2° Leilão do 
Bolsão Senepol Produtividade.
27/06-06:00 - 2ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
  27/06-18:00 - 3ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
   27/06-19:00 - Leilão Nelore e 
Cruzamento Industrial.Haverá 
Premiações aos Melhores 
Lotes (Machos/Fêmeas).  

   28/06-06:00 - 4ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
   28/06-07:00- Julgamento dos 
animais da raça Nelore Mocho.
   28/06-18:00 - 5ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.
  28/06-18:00 - Abertura oficial 
da 57ª EXPOPAR e 17ª 
EXPOLEITE. 
Produtor Rural Homenageado: 
“Edu Mariano de Souza”.
   28/06-19:00 - XV Leilão 
Bolsão Nelore Mocho. 
   29/06-06:00- 6ª Ordenha do 
Torneio Leiteiro.

   29/06-07:00 - Julgamento dos 
animais da raça Mangalarga.
   29/06-15:00- Leilão Touros 
Nelore Origem Três Marias e 
convidados.  
   29/06-20:00 - 1° Leilão 
Mangapar-Mangalarga de 
Paranaíba.
Transmissão pelo Canal Rural.
   30/06-07:00 - Julgamento dos 
animais da raça Girolando.
 30/06-19:00 - 9° Leilão 
Leiteiro de Paranaíba- Animais 
Girolando Registrados.
Entrega da premiação do 

Torneio Leiteiro.
  01/07-19:00 - XXIII Leilão 
Canchim de Paranaíba.
  02/07-07:00 - Julgamento 
dos animais da raça Santa 
Gertrudis.
  02/07-19:00 -  XVII Leilão 
Santa Gertrudis de Paranaíba.
  02/07-20:30 - 1° Leilão de 
Touros Encontro das Raças.
  03/07-19:00 - Leilão Misto de 
Gado de Corte.
  04/07-19:00 - Show com os 
Artistas Regionais.


