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Distribuição exclusiva para associados

Paranaíba participou da Tecnoagro 2019

Nilo Ferraz e Fábio Macedo participaram da Tecnoagro 2019, com Marcelo Bertoni e Lucas Galvan
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O Sindicato Rural de
Paranaíba e o Sistema
Famasul - Federação de
Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso do Sul participaram
da 22ª edição da Tecnoagro
- Feira de Tecnologias para
Agropecuária. O evento
aconteceu em Chapadão
do Sul, localizado a 335
quilômetros de Campo
Grande, nos dias 13 e 14 de
março e é uma realização da
Fundação Chapadão.
Durante o evento, o diretortesoureiro, Marcelo Bertoni,
ressaltou a atuação do Senar/
MS junto aos sindicatos rurais
na promoção de iniciativas de
capacitação na região. Em
2018, foram capacitadas mais
de 200 pessoas nos cursos de
Formação Profissional Rural e
Promoção Social.
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“Obrigado aos associados que estiveram conosco, e que venha um 2019 de muita fartura”
Caro amigo produtor rural
Através da folha do
produtor,
pretendemos
deixar todos associados
informados das ações
realizadas pelo sindicato,
no período. De Janeiro
a
Marco/2019
foram
realizados 12 cursos,
qualificando 129 pessoas,
em janeiro estivemos em
Maracaju, representando
o Sindicato na abertura
da Showtec, a maior feira
de tecnologia, realizada
pela Fundação MS em
parceria com Famasul .
No mês de Fevereiro
fomos a Campo Grande
na abertura da DINAPEC
2019, promovido pela

Embrapa gado de Corte
com o apoio da Famasul
e no dia 13 deste mês
eu e o Diretor Secretario
Fabio Macedo estivemos
na abertura da 22ª
edição da Tecnoagro,
realizada pela Fundação
Chapadão, onde foram
apresentado novidades e
avanços tecnológicos nas
áreas do agronegócio.
Fizemos questão de
participar do evento, pois
e a Fundação Chapadão
que fez a parceria para
realização
do
nosso
campo Experimental da
cultura da Soja e como
já e do conhecimento de
todos vem apresentado
bons
resultados

para

nossa
região.
Com
relação
a
Leilosin, quero pedir o
apoio de todos nossos
associados para estarem
realizando seus negócios
através da mesma, que
atualmente é a maior
fonte de receita para o
nosso Sindicato, e nossos
leilões são realizados
todas as quintas feiras.
Nessa oportunidade
informo nossos associados
que pretendemos realizar
com a parceria da INPEV,
a coleta itinerante de
vasilhames de agrotóxicos,
nos
mesmos
moldes
no ano passado, porém
somente para os sócios.
Forte
abraço
a

Folha do Produtor

todos e boa leitura.
Nilo
Alves
Ferraz
- P r e s i d e n t e

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

Autorizada a reprodução total ou parcial dos textos desde que citada a fonte. Tiragem: 1500 exemplares
Sede do Sindicato - Pq Exposição Daniel Martins Ferreira - Fone 3668-1017

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_José Chaves de Oliveira
2º Suplente_ Marcos Francisco Faustino Dias

Fone (67) 3668-1589 e 99966-2372

Folha do Produtor

Janeiro/Fevereiro/Março de 2019

Pág. 03

Evento

Dinapec 2019: Saito destaca atuação de presidentes
dos sindicatos rurais em prol da defesa da coletividade
Presidente do Sindicato Nilo Ferraz participou da abertura do evento e do Dissídio Coletivo para definir o salário do trabalhador rural.

A abertura oficial da
Dinapec 2019 – Dinâmica
Agropecuária, realizada no
dia 20 de fevereiro e contou
com a presença de diversas
lideranças rurais e políticas
do estado, entre elas mais de
40 presidentes dos sindicatos
rurais de Mato Grosso do
Sul. Durante seu discurso,
o presidente do Sistema
Famasul – Federação da
Agricultura e Pecuária de
MS, Mauricio Saito, destacou:
“Esses líderes são exemplos
de pessoas que defendem
a coletividade”. O evento foi
realizado na sede da Embrapa
Gado de Corte, em Campo
Grande.
Saito reforçou que o
setor produtivo adere novas
tecnologias e é exemplo de
sustentabilidade: “O CentroOeste responde por 50% da
produção de grãos e 45% da
produção de carne bovina
do Brasil. Isso demonstra
claramente a importância
da comunidade cientifica e
do empreendedorismo para
o desenvolvimento do setor.
Nosso estado é referência
em produção e produtividade,
baseado na sustentabilidade
e a Dinapec é um evento que
oportuniza ao produtor rural
o acesso a novas tecnologias
de produção”, afirmou o

presidente, acrescentando
que, entre as iniciativas que
o Senar/MS apresentará
no evento, está a oficina
de drones: “inovação muito
utilizada hoje em dia”.
O chefe geral interino
da Embrapa Gado de Corte,
Ronney Mamede, falou da
trajetória do evento. “O setor
vem se destacando ano após
ano. As exportações do setor,
por exemplo, finalizaram 2018
com recordo nominal de 101
bilhões de dólares, colocando
o setor em posição de
destaque. O agro representa
24% do PIB – Produto Interno
Bruto, do País”. Já o diretor
executivo de inovação e
tecnologia da Embrapa, Cleber
Oliveira Soares, destacou a
finalidade da Dinapec. “Gerar
conhecimento, gerar produto,
tecnologia inovação e entregar

valor para agropecuária.
Nesses próximos dias serão
apresentadas alternativas
eficientes para o produtor rural
produzir proteína de origem
animal, principalmente carne
e leite”.
Representando o
governador de Mato Grosso
do Sul, Reinaldo Azambuja,
que cumpre agenda em
Brasília, o Secretário-Adjunto
de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura
Familiar, Ricardo Senna,
enfatizou a necessidade
da criação de uma agenda
voltada à inovação e
sustentabilidade durante a
Dinapec.Participaram do
evento: o vice-presidente
do Sistema Famasul, Luis
Alberto Moraes Novaes; o
diretor-secretário, Frederico

Stella; o diretor tesoureiro da
Federação, Marcelo Bertoni;
o superintendente do Senar/
MS, Lucas Galvan e demais
autoridades.Estiveram
presentes vários presidentes
de sindicatos rurais, entre eles
o de Paranaíba Nilo Alves
Ferraz.
Dissídio Coletivo
O reajuste salarial
2019 para Trabalhador Rural,
obedece os índices de inflação do INPC - Índice Nacional
de Preços ao Consumidor no
período de um ano. O reajuste
no Mato Grosso Sul ficou em
R$1.111,00 e foi concedido a
partir de negociações entre
representantes dos produtores e dos trabalhadores rurais do Estado, realizada em
fevereiro na sede da Famasul. O salário passa a vigorar
a partir de 01/03/2019.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Novembro 2018

Em dois anos, área de plantio de eucalipto sobe 11% em MS
Dados divulgados pelo
Siga/MS – Sistema de
Informações Geográficas
do Agronegócio revelam que
em Mato Grosso do Sul a
área plantada com eucalipto
ultrapassou 1,1 milhão
de hectares, o resultado
superou em 11% o total
verificado em 2017, de 998
mil hectares.De acordo com
as informações da ferramenta
de informações da Aprosoja/
MS e do Sistema Famasul,

em 2018 a área de plantio de
eucalipto era de 1,09 milhão
de hectares. “Nosso Estado
tem se potencializado
nesse segmento produtivo,
sendo a segunda maior
área do Brasil. O setor
tem, ainda, apresentado
elevações nas exportações
de produtos florestais, com
um crescimento de 52% em
2018”, destaca o presidente
do Sistema Famasul,
Mauricio Saito.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Dezembro 2018

Contratação de crédito rural até fevereiro soma R$ 101,6 bilhões
A contratação do crédito
empresarial do Plano
Agrícola e Pecuário (PAP)
no ano safra 2018/2019
somou R$ 101,612 bilhões
entre julho do ano passado
e fevereiro deste ano. O
valor representa 55% do
total programado (R$ 217,7
bilhões) ofertado e 11% a
mais do que o financiado em
igual período do ano anterior
(R$ 106,7 bilhões).
Na Agricultura Familiar,
a contratação soma, no

período, R$ 17,87 bilhões,
equivalentes a 67% do volume
disponibilizado e 21 % acima
do que foi contratado entre
julho de 2017 e fevereiro
de 2018. No total, o crédito
agropecuário já aplicado
alcança R$ 119,48 bilhões,
em alta de 12% sobre igual
período apurado no ano
anterior. O valor do custeio
foi de R$ 57,15 bilhões. Em
seguida, o maior volume é
o de investimentos, de R$
22,18 bilhões.
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Comparecimento

Tecnoagro 2019: Famasul destaca importância
da educação para o desenvolvimento rural
O presidente Nilo Ferraz e o secretário Fábio Macedo estiveram no evento.
O Sindicato Rural
de Paranaíba e o Sistema
Famasul - Federação de
Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso do Sul participaram
da 22ª edição da Tecnoagro
- Feira de Tecnologias para
Agropecuária. O evento
aconteceu em Chapadão
do Sul, localizado a 335
quilômetros de Campo Grande,
nos dias 13 e 14 de março e é
uma realização da Fundação
Chapadão.
Durante o evento, o
diretor-tesoureiro, Marcelo
Bertoni, ressaltou a atuação
do Senar/MS junto aos
sindicatos rurais na promoção
de iniciativas de capacitação
n a r e g i ã o . Ta m b é m
participaram da cerimônia o
superintendente do Senar/
MS - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, Lucas
Galvan, o presidente do
Sindicato Rural de Chapadão
do Sul, Lauri Dalbosco, entre
outras lideranças rurais e
políticas.
Bertoni destacou
a importância dos cursos

do Senar/MS para o
desenvolvimento local. “Aqui
em Chapadão do Sul o Senar/
MS tem atuado, junto ao
sindicato, de forma efetiva para
trazer iniciativas inovadoras.
Em 2018, por exemplo,
foram capacitadas mais de
200 pessoas nos cursos de
Formação Profissional Rural
e Promoção Social. 		
Na Assistência Técnica
e Gerencial são 36 produtores
rurais atendidos, sendo 24
no setor hortifruticultura e 12
na bovinocultura de corte”.
A exposição abordou o tema
“Inovação e Segurança no
Agronegócio”. São mais de
60 expositores que trazem
novidades e avanços
tecnológicos nas áreas do
agronegócio. O presidente
da Fundação, Adriano Loeff,
realçou o cumprimento do
dever exercido pela instituição.
“A Fundação Chapadão tem
exercido seu papel de se
dedicar a pesquisas para
a classe agropecuária e
contribuir para o fortalecimento
do agronegócio brasileiro”.

Nilo Ferraz e Fábio Macedo com Marcelo Bertoni e Lucas Galvan

Representando
o Governo de MS, o
Superintendente da Semagro
– Secretaria de Meio Ambiente,
Ciência e Tecnologia, Produção
e Agricultura Familiar, Rogério
Beretta, enfatizou o mérito dos
produtores em cumprir com
as condições legais exigidas,
além de parabenizar os líderes
sindicais pelo desenvolvimento
da região. “Parabéns a todos
vocês, que fazem o seu
papel, que cumprem com as
condições do CAR e tem sua
reserva legal. E parabéns,
a todas as lideranças, das
associações e sindicatos que
fazem com que a região toda

de Chapadão do Sul cresça,
se desenvolva e traga sempre
progresso constante para o
Mato Grosso do Sul”.
Estiveram presentes na
feira o presidente da Aprosoja/
MS, Juliano Schmaedecke; o
prefeito de Alcinópols, Dalmy
Crisóstomo; o prefeito de
Chapadão do Sul, João Carlos
Krug; a vereadora e presidente
da Câmara de Chapadão
do Sul, Aline Krug Tondine;
o vereador e presidente da
Câmara de Paraíso das Águas,
Roberto Carlos; o presidente
do CREA/MS, Dirson Freitag e
o diretor executivo da Aprosoja/
MS, Frederico Azevedo.

Folha do Produtor

Janeiro/Feveriro/Março de 2019

Pág.07

Evento

Presidentes dos sindicatos rurais de
MS participaram do Showtec 2019.
O presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Nilo Alves Ferraz participou do Showtec 2019.
Mais de 15 mil pessoas
passaram pela Fundação
MS durante o Showtec 2019,
realizado em Maracaju de
16 a 18 de janeiro. Durante
a abertura, o presidente
da Famasul agradeceu a
participação dos presidentes
de sindicatos rurais de MS,
que aproveitaram a presença
no ShowTec e se atualizaram
sobre as recentes novidades
relacionadas ao Fundo. “Esta
é uma ótima oportunidade
para nos atualizarmos sobre
o Funrural. As mudanças, ao
mesmo tempo que permitem
ao produtor rural autonomia
para escolha da melhor
opção de recolhimento
da contribuição, também
exigem um planejamento
gerencial e tributário para
orientação na tomada de
decisão”.
A palestra foi
ministrada pelo advogado
tributarista, Ary Raghiant
Neto, que abordou as formas
de contribuição. “São duas

opções: o pagamento que
incide sobre a folha de
salário ou o recolhimento
sobre o faturamento. Cabe
ao produtor rural analisar
seus números para escolher
a o p çã o que m elhor lhe
atenda”.
Estiveram presentes
no evento, o vice-presidente
do Sistema Famasul, Luis
A l b e rto M or aes Novaes;
o diretor-secretário da
Federação, Frederico Stella;
o diretor-tesoureiro, Marcelo
Bertoni; a 2ª diretoratesoureira, Thaís Carbonaro
Faleiros; a diretora técnica,
Mariana Urt e o presidente
do MNP, Rafael Gratão e o
presidente da Fundação MS,
Luciano Muzzi. Participaram
do encontro, mais de 25
presidentes dos sindicatos
rurais que estiveram na
abertura da Showtec 2019:
Cristiano Binz (Maracaju);
Edy Elaine Tarrafel (Novo
Horizonte do Sul e Ivinhema
– 2ª diretora-secretária

da Famasul); Rodrigo
Lorenzeti (Amambai);
Lauri Dalbosco (Chapadão
do Sul); Ruy Fachini
Filho (Campo Grande);
Massao Ohata (Miranda e
Bodoquena); Otávio Viera
de Mello (Itaporã); Vilson
Brusammarello (São Gabriel
do Oeste); Lúcio Damália
(Dourados); Dário Antônio
Gomes Silva (Fátima do sul);
Eduardo Sanchez (Aparecida
do Taboado); Roseli Ruiz
(Antônio João); Leandro
Acioly (Bela Vista); José
Pereira da Silva (Jateí); André

Cardinal (Ponta Porã); Telma
Menezes (Nova Alvorada
do Sul); Nilo Alves Ferraz
(Paranaíba); Jesus Cleto
(Guia Lopes da Laguna); Ivan
Carrato (Três Lagoas); José
Roberto Scalabrini (Pedro
Gomes); Elza Maria Trevellin
(Bonito); João Nelson Lyrio
(Bandeirantes); Luciano
Aguillar Rodrigues Leite
(Corumbá); José Calderan
Bordin (Caracol); Cláudio
Pradella (Douradina);
Edgar Yamato (Glória de
Dourados); Luciano Cargnin
Manfio (Rio Brilhante).
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Conhecimento

Ciclo de Palestras do ABC Cerrado, Mais
Floresta e ATeG foi realizado em Paranaíba
Com a presença de produtores e convidados, o evento aconteceu na Tatersal do Sindicato Rural.
Em parceria com os
sindicatos rurais de Ribas
do Rio Pardo e Paranaíba,
o Senar/MS - Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural de Mato Grosso do Sul
promoveu nos dias 1º e 8 de
dezembro, respectivamente,
um Dia de Campo e um Ciclo
de Palestras, por intermédio
dos programas de ATeG
(Assistência Técnica e
Gerencial), das vertentes:
Mais Inovação, Mais Floresta
e ABC Cerrado.
Na primeira ação,
realizada pelos programas
Mais Inovação e ABC
Cerrado, no dia 1º de

dezembro, em Ribas do Rio
Pardo, foi apresentado um
caso de sucesso da Fazenda
Santa Lúcia, local do evento.
Em seguida, foi detalhado o
consórcio de gramínea com
leguminosa na integração
lavoura e pecuária. Por
fim, ainda durante o Dia de
Campo, resultados foram
apontados como forma de
potencializar o ganho da
recria a pasto.
No dia 8 de dezembro,
em Paranaíba, um Ciclo de
Palestras sobre heveicultura
foi oferecido aos produtores
inscritos. O evento foi
pelo programa ATeG Mais

Ciclo de Palestras do ABC Cerrado, Mais Floresta e ATeG.

Floresta e ABC Cerrado.
Abrindo o evento, Fernando
do Val Guerra, da Abrabor
(Associação Brasileira de
Produtores e Beneficiadores
de Borracha Natural),
ministrou uma palestra
sobre o “Mercado Futuro da
Borracha”.
Em
seguida,
Eduardo Sanchez, da
Aprobat (Associação dos
Produtores de Borracha
de Aparecida do Taboado
e Região), falou em sua
palestra sobre “Estratégia
de Comercialização de
Borracha no MS”. Após

um intervalo, foi realizado
a palestra de Marcos
Cerqueira, sobre “Inovação
e Tecnologia na Atividade
de Seringueira”. Finalizando
o evento, representantes
do Banco do Brasil e do
Sicredi apresentaram linhas
de crédito para Floresta. O
evento reuniu cerca de 50
pessoas entre produtores e
participantes ligados á área
do programa. O presidente
do Sindicato Rural Nilo Alves
Ferraz, agradeceu ao Senar/
MS e aos palestrantes bem
como os participantes do
evento.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Janeiro 2019

Alunos da faculdade de Dracena visitaram Fazenda Mascote em Pba
No dia 10 de Dezembro
os estudantes do curso
de agronomia da Unesp
de Dracena estiveram
visitando o campo
experimental da soja na
Fazenda Mascote, visando
conhecer o trabalho
desenvolvido há 6 anos
pelo Sindicato Rural de
Paranaíba em parceria com
a Fundação Chapadao.
Na oportunidade, os
estudantes foram recebidos
pelo diretor do Sindicato

Rural e filho do proprietário
da Fazenda Mascote,
Fábio Macedo, que deu as
devidas explicações sobre
o trabalho que vem sendo
realizado. Fábio explicou
que, “é muito importante
esta interatividade entre
novos estudantes de
agronomia e produtores
rurais, porque eles podem
ver e analisarem as culturas
em desenvolvimento e
saber como é o dia a dia
do produtor rural”.
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Aposentadoria

’60 anos é ótimo’, diz Ministra, sobre aposentadoria no campo
Originalmente
defensora de idades
mínimas diferentes para a
aposentadoria de homens e
mulheres do campo, a ministra
da Agricultura, Tereza Cristina,
avaliou nesta quinta-feira,
21, que o ponto apresentado
pelo governo na reforma da
Previdência com idade de 60
anos para a aposentadoria
rural de ambos os sexos “é
ótimo”.
“Hoje a expectativa
de vida do brasileiro é de 75
anos. É preciso olhar todo
o contexto da reforma, que

precisa ser feita. Acho que
até (a equipe econômica)
foi condescendente com os
trabalhadores rurais, que
não precisarão chegar a 65
anos para homens e 62 para
mulheres”, afirmou a ministra.
“Tenho 64 anos e ainda quero
trabalhar bastante”, brincou.
Já outro ponto polêmico da
proposta que é a necessidade
de contribuição de R$ 600
anuais por grupo familiar para
a contagem do tempo da
aposentadoria rural deve ser
discutido pelo Congresso,
admitiu a ministra.

"Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, afirma Tereza Cristina

ANIVERSARIANTES DO MÊS FEVEREIRO/MARÇO 2019
A Diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba deseja a todos os associados feliz aniversário!
José Freitas Oliveira..........01/02
Silvana Cristina Alves .......01/02
Nelson Domingos A.Neto.02/02
Paulo E. F. M. de Queiroz.03/02
Ronildo Pereira Rodrigues04/02
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 M. 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 F. de Oliveira.........07/02
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 S. Zocal........11/02
Raquel G. G. F. Machado..11/02
Kátia F. C. Queiroz............11/02
Damião Martins Ferreira...12/02
Louize Maria B. Galleti.....12/02
Irene Ferreira S. Righeto...12/02

Cynthia M. A. Machado....12/02
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 Diane M. Oliveira.16/02
José A. Costa 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 Ap. Santos........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 de Freitas.21/02
Antonio M. Rodrigues.......23/02
Darci Alves da Costa.........23/02
Lucilei R. Borges...............23/02
Lucio Colangelo Filho.......23/02
Julliane Freitas Chaves......24/02
Sergio Antonio S. Freitas...25/02
Amilson Alves Queiroz.....26/02
Maria Neuza F. Almeida....26/02

Marcos Francisco 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 G. Machado..........28/02
Doriana B. Silva Freitas.....01/03
Nivander Stagliano............02/03
Mariana S. S. Freitas..........03/03
Eduardo V. Romão.............03/03
Claudia L. Q. M. Goulart...03/03
Wilson Garcia de Moura....04/03
Marta T. Figueiredo Gama.04/03
Donizeth Ap. C. Paula.......04/03
Jose Garcia da Costa..........05/03
Jeferson Alves Ferreira......06/03
Paulo Macedo de Jesus......07/03
Aurieta A. M. Oliveira.......07/03
Lourdes Maria da Silva.....07/03
Mateus Rossi Munhoz.......09/03
Georgia Garcia Leal Lima.12/03
Newton Leal de Souza.......13/03
Gildo Moura Paula.............13/03
Vaino Cesar S Queiroz.......13/03
Luciana C. B. Stradioto.....13/03
Marcio Lucio Seraguci.......14/03
Débora A. C. C. Garcia......15/03
Suely R. Gonsales.............17/03
Margarete C. G. Sampaio...18/03

Maria Fernanda L. Rossi....18/03
Maria Martins Barbosa......18/03
Antonio Jacob ...................18/03
Lara Fernanda Magalhães..19/03
Brás Antonio Ovídio..........19/03
Joselir Costa C. Oliveira....19/03
Jose Roberto Giosa............19/03
Geralda Leal Hammoud.....20/03
João B. Mancini Coelho.....20/03
Anízia Paulão Públio..........20/03
Lucy Mara S. D. O. Souto..20/03
Bento Paulo Nunes Silva....21/03
Maria Lucia P. Ferreira.......22/03
Maria M. Tosta Moura.......22/03
José Carlos de Queiroz.......23/03
Célio Zangali Neto.............24/03
José Nilson Páscoa.............25/03
Jose Bernardino de Paula...26/03
Valdemar Garcia Leal ........27/03
Paulo Alves Machado........27/03
Jamil Ferraz Macedo.........27/03
Musa Cristina C. Alves......27/03
José Alves Ferraz...............28/03
Gabriel Garcia Sobrinho....29/03
José Geraldo de Souza.......30/03
Dario Silva B. Neto...........30/03
Antonio Leal de Freitas.....31/03
Eliza R. Faria L. Queiroz..31/03
Wilson Ferraz Fortes.........31/03
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Oportunidade

Sindicato Rural e Senar oferecem cursos gratuítos
Parceria entre Sindicato/Famasul e Senar continuam a capacitar produtores rurais.
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 março e abril foram
realizados os seguintes
cursos:
De 27 à 29 de Março:- Produção
Artesanal de Embutidos e
Defumados.
De 01 à 02 de Abril:- Relações
Interpessoais.
De 01 a 03 de Abril:- Manejo
de Pastagens.
Dia 02 Abril:- Artes em Tecisoa
- Linhas de Fuxico.
Dia 03 de Abril:- Artes
e m Te c i d o s : T é c n i c a d e
Envelhecimento (Pano
Assado).
De 04 a 05 de Abril:Casqueamento e Manutenção
de Cascos de Equideos.
De 04 a 06 de Abril:- Manejo
de Pastagens.
De 08 a 12 de Abril:- Doma
Racional.
De 08 a 09 de Abril:- Manejo de
Ordenha (Manual e Mecânica)
De 08 a 10 de Abril:- Sangria
de Seringueiras.
De 09 a 11 de Abril:- Sangria
de Seringueiras.
De 10 a 11 de Abril:- Como
produzir Leite com Qualidade.

De 11 a 13 de Abril:- Produção
de Conservas de Frutas.
De 15 a 18 de Abril:- Preparo
de Remédios Caseiros.
De 22 a 24 de Abril:- Operados
de Pá Carregadeira.
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. Cada turma tem em
média 15 alunos em formação
e após a conclusão, todos
estão aptos a desenvolver seu
trabalho com mais eficiência.
No ano passado, centenas
de pessoas fizeram os cursos
oferecidos pelo Sindicato
gratuitamente”. Ações como
essa reforçam a missão do
Sindicato que é despertar a
motivação de todos e atingir
a sustentabilidade social,
econômica e ambiental.
Segundo Caique
Teodoro Costa, mobilizador do
SENAR em Paranaíba, para
os meses de Maio e Junho
estão agendados os cursos
de:
Casqueamento e Manutenção

Cultivo de Hortaliças Folhosas na Casa de Apoio Canaã.

C u r s o Fa b r i c a ç ã o C a s e i r a d e D e r i v a d o s d o L e i t e
de Cascos de Equideos,
Manejo de Pastagens,Preparo
de Couro - Módulo I, Operador
de Tratores - Com Grades
Agrícolas, Produção de
Conservas e Hortaliças,
Adestramento dee Equinos
(Redeas), Confecção de
Utensílios de Courso - Módulo
II, Cultivo de Hortaliças
em Ambiente Protegido Agricultura Urbana, Produção
de Pães e Salgados e Sangria
de Seringueiras.
Para conhecer
os cursos oferecidos, é
preciso ligar no (67) 36681017 falar com Caique ou
Cícera, ou acessar o www.

sindicatoruraldeparanaiba.
com.br
Sobre o Sistema Famasul – O
Sistema Famasul (Federação
da Agricultura e Pecuária
de MS) é um conjunto de
entidades que dão suporte
para odesenvolvimento
sustentável do agronegócio
e representam os interesses
dos produtores rurais de Mato
Grosso do Sul. É formado
pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar),
Fundação Educacional para
o Desenvolvimento Rural
(Funar), Associação dos
Produtores de Soja (Aprosoja/
MS) e pelos sindicatos rurais.

Curso Sangria de Seringueiras com o produtor Manoel Ferreira
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Soja

Paranaíba: Começa a colheita da soja
Estima-se que nesta safra de 2018/2019 a área plantada seja superior a 4000ha.
A colheita de soja
no Mato Grosso do Sul foi
antecipada. No sul do estado,
na maioria das fazendas, a
colheita começou no fim do
mês de janeiro. O trabalho
está adiantado, mas houve
mudança na produção desta
safra.
A estiagem de
dezembro castigou as plantas
cultivadas mais cedo e a falta
de água no solo prejudicou o
desenvolvimento dos grãos.
Por conta destes fatores, a
produção no estado deve
registar queda de 11%.
Em meados do mês
de fevereiro, 20,7% dos
2,8 milhões de hectares
ocupados com soja em
Mato Grosso do Sul na safra
2018/2019 já tinham sido
colhidos. De acordo com a
Aprosoja, em comparação

aos dados da safra anterior
(2017/2018), o aumento da
área plantada deve ser de
5,18%, passando de 2,7
milhões para 2,8 milhões
de hectares. A Associação
dos produtores de soja de
Mato Grosso Sul estima uma
produção de 8,9 Milhões
de toneladas na safra
2018/2019. A previsão inicial
era de pouco mais de 10
milhões.
Em Paranaíba a
colheita da soja continua,
o trabalho realizado pela
Fundação Chapadão em
parceria com o Sindicato
Rural é essencial para
a segurança e incentivo
desta nova alternativa
para o agronegócio do
município”. Estima-se que
a área plantada de soja
em Paranaíba na safra

2018/2019 será superior
a 3000ha. “Sabemos que
3000ha 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 anos a

soja existente era apenas
a experimental de 5ha,
percebemos a importância
da pesquisa e que o trabalho
iniciado em 2013 começa a
colher os primeiros frutos”,
eexplicou o presidente do
Sindicato Rural, Nilo Alves
Ferraz.

Aumento das exportações de soja pode afetar mercado interno
As boas condições de
mercado para as exportações
brasileiras de soja podem
representar um risco para o
abastecimento do mercado
interno, segundo análise
de mercado divulgada hoje
pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).
“Mesmo
com
o
comprometimento chinês
de comprar mais 10 milhões
de toneladas da oleaginosa
norte-americana, a procura
pelo produto brasileiro

continua intensa”, ressalta,
em nota, Leonardo
Amazonas, analista da
companhia. O compromisso
chinês foi firmado em
fevereiro deste ano em meio
às negociações para uma
trégua na guerra comercial
entre os dois países.
Nos dois primeiros
meses deste ano, o Brasil
exportou 8,24 milhões de
toneladas, das quais 7
milhões foram enviadas
para o país asiático. O

volume também representa
um crescimento de quase
100% ante o observado
em igual período do ano
passado, quando foram
exportadas 4,4 milhões de
toneladas.
Por sua vez, as trocas
comerciais de soja entre
China e EUA somaram 8,36
milhões no começo no ano
passado ante 31 milhões
nos dois primeiros meses de
2017. “Com a trégua entre
os dois países em dezembro

do ano passado, a aquisição
chinesa poderia voltar a
crescer, porém, ainda que
cheguem a um patamar de
20 milhões de toneladas em
2019, seria um quantitativo
abaixo do normal”, reforça o
analista da Conab. Segundo
avaliação de Amazonas,
caso não haja um acordo no
conflito entre os dois países,
o Brasil poderá chegar a um
valor de exportação para a
China próximo a 59 milhões
de toneladas

