Sindicato apresenta Balanço da 57ª Expopar e 17ª Expoleite
Em reunião especial
foi feito um balanço da
realização da 57ª Expopar e
17ª Expoleite. O presidente
Nilo Alves Ferraz entregou o
demonstrativo para a diretoria
de todas as atividades que
foram realizadas durante a
Expopar.
Leilões: Foram realizados
no total 9 leilões. Exposições/
Julgamentos: Julgamento da
Raça Nelore Mocho, Circuito
Nacional, Julgamento de
Equinos da Raça Mangalarga,
Julgamento Bovinos Raça
Santa Gertrudis e Julgamento
da Raça Girolando.
Torneio Leiteiro.Palestras
Técnicas,Stand do Senar e
Final de Rodeio com cobrança
de um kilo de alimento que
foram doados para entidades.
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“Eleições para nova diretoria ”

Caro amigo produtor
e
produtora
rural
Através de nosso
jornal folha do produtor,
procuramos fazer uma
apresentação
aos
nossos associados das
ações realizadas pelo
sindicato
durante
o
trimestre. Portanto nesta
edição estamos fazendo
uma apresentação da
nossa 57ª Expopar e
17ª Expoleite, durante
a qual foram realizados
10 leilões de bovinos
e um
de Eqüinos
da raça Mangalarga
Paulista, que teve a
transmissão pelo canal
Rural. Ocorreu também
os
julgamentos
dos
animais da raça Nelore
Mocho, Santa Gertrudis ,
Girolando e dos eqüinos
Mangalarga
Paulista
e podemos afirma que
os
julgamentos
dos
animais Nelore Mocho,
Girolando e Eqüinos
Mangalarga foram os

maiores do Estado e
Bovinos Nelores Mocho
o melhor do Pais.
Tivemos o ciclo
de palestras que contou
com 9 palestras técnicas.
Também
ocorreu
a
realização do torneio
leiteiro com 15 animais
participando, sendo a
vaca campeã com mais
68 kg de leite produzido.
Foi instalado um Stand
do SENAR, onde os
técnicos
dos
ATGs
prestavam informações
aos produtores. Quanto
à parte festiva, que
e terceirizada, foram
realizados Shows com
os artista de maior
sucesso na atualidade,
Jorge e Mateus, Simone
e Simaria , Cristian e
Rhalf e rodeio através
da equipe CR. No último
dia o ingresso foi 01
kg de alimento, sendo
arrecadados
5.090kg
que distribuímos as
entidades filantrópicas
de
nossa
cidade.

N
e
s
t
a
oportunidade
quero
informar que no dia
28/09/19 será realizado
o Programa Saúde do
homem e da Mulher
Rural
da Parceria
SENAR
e Sindicato
Rural com o Apoio a
Prefeitura
Municipal,
através da Secretarias
de Saúde, Assistência
Social,
Educação
e
Esportes. E no dia
18/10/19 será realizado
a Feira de Touros ProGenética da parceria
Sindicato Rural com a
ABCZ e quanto à Coleta
Itinerante de vasilhames
de Agrotóxicos, estamos
aguardando a data a ser
definida pelo Sr.Hamilton
representante do INPEV.
Finalmente lembro
a todos que nosso
mandato encerará no
dia 31/12/19. Portanto
no dia 08/11/2019 terá a
eleição para a escolha da
nova diretoria, conforme
edital publicado e já

Folha do Produtor

temos confirmado o
nosso
companheiro
Fabio Macedo como
candidato a presidente
para
o
período
2020/2022,
ao
qual
peço apoio de todos,
pois tenho certeza que
irá fazer uma ótima
administração, pela sua
competência, dedicação
e
responsabilidade.
Forte abraço a
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

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
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Conquista

Terminada obras da Ponte sobre o Rio Barreiro
Iniciada em meados de
outubro de 2018, a tão sonhada
ponte em concreto do Barreiro,
na MS 483 está finalizada. A
obra com um investimento de
R$2.006.945,29 é uma ponte
em concreto armado sobre
o Rio Barreiro e tem uma
extensão de 60 mts e dez
de largura no município de
Paranaíba. A firma responsável
pela construção da ponte foi a
Indústria de Pré-Moldados de
Concreto - Concrelaje.
No último dia 08/08
o Gerente Regional da 6
RR-Agência Estadual de
Gestão em Empreendimentos
(Agesul), Vaino Cesar da
Silva Queiroz ao lado do
presidente do Sindicato Rural
de Paranaíba Nilo Alves Ferraz

e o secretario do sindicato
Fábio Macedo fizeram uma
visita às obras.
“ Esta é uma obra
reivindicada há muitos em
Paranaíba e agora está sendo
atendida pelo governo de
Reinaldo Azambuja. A estrada
é um corredor que liga o MS
ao estado de Góias no canal
São Simão e é uma importante
ligação para o escoamento
da agricultura e pecuária”,
afirmou Vaino.
O presidente do
Sindicato Nilo falou da
satisfação em ver a obra
tão finalizada, “esperamos
há muito anos a construção
desta ponte. A diretoria do
sindicato Rural tem solicitado
e reivindicado há anos juntos

A Concrelaje foi a firma responsável pela obra da ponte.

aos órgãos competentes a
realização desta obra. Ano
após ano nos períodos
chuvosos os pecuaristas e
agricultores sofriam com o
estado lastimável que ficava a
ponte de madeira, isso porque

o tráfego da região é intenso
e a ponte não suportava tal
fato. Ficamos agradecidos
por termos sido atendidos e
continuaremos reivindicando
o asfaltamento da MS 483”,
finalizou Nilo.

Evento do Projeto Agrinho 2019 foi realizado com sucesso.
Foi realizado no último
dia 28/08 o 1º Workshop
na Escola Municipal Dona
Maria Paula de Oliveira,
distrito do Tamandaré. Este
ano o Projeto Escola Agrinho
teve o tema “Tecnologia do
campo conectada com a
cidade ”. O Projeto Agrinho
é de responsabilidade do
Senar-MS em parceria com o
Sindicato Rural de Paranaíba
e contou com a organização da
SEMED- Secretaria Municipal
de Educação, Prefeitura
Municipal de Paranaíba.
Segundo explicou
Maria Ângela Pedroso,
coordenadora do Programa
Agrinho em Paranaíba,
“dentro do tema proposto as
escolas participantes elaboram
um projeto de acordo com
a necessidade local para
desenvolver um trabalho

junto com os alunos. No
Tamandaré o Projeto “Quintal
Agro ecológico - a produção
integrada e sustentável”, e
no Aporé na escola municipal
Capitão Altino Lopes onde as
principais ações desenvolvidas
fizeram o uso da tecnologia
como forma de pesquisa, de
estudo e de experimento
Estiveram participando
do evento o presidente do
Sindicato Rural Nilo Alves
Ferraz, a coordenadora
do Programa Agrinho em
Paranaíba, Maria Ângela
Pedroso, mobilizadora
do Senar em Paranaíba,
Ana Claúdia Andrade e
representando o secretario
municipal do Meio Ambiente
Rony Miziara, o engenheiro
ambiental Sindoley Morais.
Os alunos e professores
participantes do projeto

O projeto Agrinho fez entrega de medalhas aos alunos participantes

receberam medalhas do
projeto do ano de 2017 e 2018.
Agrinho
O Agrinho é o programa
de maior responsabilidade
social do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural –
SENAR/MS e da Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso do Sul – FAMASUL,

que visa o despertar da
consciência de cidadania por
meio do desenvolvimento
de temas transversais tendo
como linha condutora a Ética
e a Sustentabilidade com foco
na conexão campo-cidade,
que orientam e legitimam
a busca de transformações
da realidade local e de seus
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Maio 2019

Eleição para nova diretoria do Sindicato Rural será em novembro
Foi publicado no
último dia 10 de setembro
o edital de convocação
para eleição da diretoria
(2020/2022) do Sindicato
Rural de Paranaíba. A eleição
vai acontecer no próximo dia
08 de novembro no período
da 8hrs às 16hrs na sede
da entidade localizada à rua
Theódulo Mendes Malheiros,
n. 500. Nesta ocasião será
eleita a nova diretoria,
conselho fiscal e delegados
representantes.
De acordo com o

presidente Nilo Alves Ferraz
até o momento uma chapa já
se inscreveu para as eleições,
tendo como candidato à
presidência o pecuarista
Fábio Macedo.
Fábio pediu o
comparecimento às urnas
dos produtores rurais aptos
a votarem no dia 08/11.”
Esperamos contar com o
apoio dos produtores para
continuarmos a realizar um
trabalho de comprometimento
com a classe rural de nosso
município”.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Junho 2019

Sindicato Rural vai receber Coleta Seletiva Itinerante
Funcionários
especializados do Inpev (Instituto
Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias) vão estar
em Paranaíba em Outubro
para a 2ª Coleta do Programa
Sistema Campo Limpo em
Paranaíba. A coleta é feita
em parceria com o Sindicato
Rural, Iagro e Revendedores
de produtos agrotóxicos de
Paranaíba.
De acordo com
Hamilton Rondon Flandoli do
Inpev a data será marcada

posteiormente. No ano
passado foram atendidos 322
produtores. Foram 9 pessoas
trabalhando para realizar o
recolhimento de 11.500 Kg
de vasilhames, que foram
armazenados em 4 carretas e 1
caminhão Truck que seguiram
viagem para o posto de coletas
em Bilac(S.P.), Chapadão do
Sul e Três Lagoas.
O presidente do
Sindicato Nilo Alves Ferraz
alerta os produtores rurais para
que tragam seus vasilhames.
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Genética

Paranaíba vai sediar Feira PróGenética no Sindicato Rural
A Feira será realizada dia 18 de outubro a partir das 07hrs no recinto da Leilosin.
No dia 18 de outubro
será realizada 6º Feira de
Touros
Pró-Genética
no
Sindicato Rural de Paranaíba.
A Feira é uma realização
da ABCZ em parceria com
o Sindicato Rural, Agraer
e Secretaria de Produção
do Estado de Mato Grosso
do Sul, e terá início as 7hs
terminando às 16hs no
Parque de Exposições Daniel
Martins Ferreira. Segundo o
secretário do Sindicato Rural,
Fábio Macedo organizador
do evento, “ será realizado
um levantamento prévio para
captar a quantidade e as raças
de touros que os produtores
gostariam de comprar.
O Pró-Genética é uma
oportunidade
para
os
produtores que têm interesse
em adquirir touros das
raças zebuínas com crédito
facilitado, orientação técnica
e possibilidade de negociar
diretamente com os criadores.
Os vendedores e compradores
não pagarão comissão, a
negociação é feita diretamente
entre os interessados. As
raças participantes serão:
Nelore Padrão, Nelore Mocho,
Brahman, Guzerá, Guzerá
Leiteiro, Gir, Gir Leiteiro,

Indubrasil, Sindi, Tabapuã e
Girolando (3/4, 5/8 e P.S.)”
Estarão
aptos
a
participar da feira os animais
entre 18 à 42 meses com
registro genealógico definitivo,
exame andrológico positivo e
teste negativo de brucelose
e tuberculose. Nas raças
leiteiras ainda é necessário
ter uma avó materna com
lactação comprovada. Os
touros apartados para a
feira do Pró-Genética serão
vistoriados pelos técnicos da
ABCZ - Associação Brasileira
dos Criadores de Zebuínos.
O Sindicato conseguiu
junto ao Banco do Brasil
e ao Sicredi linhas de
financiamento para aqueles
que tem interesse em
adquirir os touros e fazer
financiamento. Fábio explicou
que,”A feira vem obtendo
muito sucesso, desta forma o
objetivo maior é tentar atender
tanto o vendedor quanto o
comprador”.
Os
compradores
interessados em participar da
feira podem procurar fazer o
cadastro nos seguintes locais:
Sindicato Rural, Leilosin,
Capim,
Coopar,
Camda,
Veterinária Boi Gordo, Zebú

Um levantamento junto aos produtores faz a feira obter sucesso

Leilões e Agraer, onde estarão
à sua disposição uma lista de
demanda. Este comprador
vai especificar o que ele tem
interesse em comprar e a
quantidade. Isso não significa
um compromisso de compra, é
só para que os organizadores
possam saber e procurar os
vendedores de tais animais.
A ABCZ será comunicada da
intenção dos compradores
e avisará os proprietários de
animais a participarem da

feira. A feira é aberta para
qualquer proprietário de touro
do país, não sendo restrita
apenas aos proprietários de
Paranaíba. No ano passado
estiveram participando vários
criadores, dos 29 touros
inscritos, nove foram vendidos.
Estiveram expostos 21 Touros
Nelore Padrão, 07 Nelore
Mocho e 01 GIR. O peso dos
animais foi em torno de 60
arrobas, a média dos preços
foi de R$6.755,00.
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Saúde

Paranaíba vai receber pela 2ª vez a edição do
Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural
O evento vai acontecer no Sindicato Rural dia 28/09, sábado.
Mais uma vez
Paranaíba estará recebendo o
Programa Saúde do Homem e
da Mulher Rural, uma parceria
do Senar/MS – Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural, Sindicato Rural e
Prefeitura Municipal. Com
consultas das especialidades
de urologia, ginecologia e
dermatologia, o programa
vai oferecer exames de PSA,
preventivos, testes rápidos,
palestras e orientações de
saúde e assistência social.
O projeto foi solicitado
junto ao Senar/MS pelo
presidente do Sindicato Nilo
Alves Ferraz. Segundo Nilo,
"o município de Paranaíba
foi contemplado mais uma

vez com esse projeto, que
contribui ao oportunizar a
prevenção e o diagnóstico
precoce de doenças.
Procuramos aliar a
capacitação do homem do
campo com o bem-estar e
saúde de toda sua família. É
um orgulho ver a população
atendendo ao nosso chamado,
principalmente, os homens
que cuidam e zelam pela sua
família, se preocupam com
o trabalho, mas deixam,a
própria saúde em segundo
plano. Ações como essas são
importantes porque melhoram
a qualidade de vida de nossa
população rural ", finalizou
Nilo,
No último dia 13/08

Uma reunião com os organizadores foi realizada no Sindicato

na sala de reuniões do
Sindicato Rural estiveram
reunidos com a representante
da Famasul Pauline Cury
Guimarães, o presidente do
Sindicato Nilo, a secretaria
da Saúde Municipal Débora
Queiróz e a assistente Social
Maria da Graça Saraceni
para organizar o evento que
será realizado no dia 28 de
setembro próximo.
A coordenadora
do Programa da Saúde
do Homem e da Mulher,
Pauline Curi disse que, "este
programa traz um cuidado
especial a saúde desses
trabalhadores. A lida diária
do campo é muito corrida
e muitas vezes deixamos
de olhar para nossa saúde.
Com o trabalho de equipes
comprometidas podemos
proporcionar à população
informação para prevenção
do câncer”, disse.
A diretoria do Sindicato
Rural de Paranaíba agradece
aos que apoiam de forma
efetiva a realização deste
trabalho: Prefeitura Municipal,

através das secretarias
de Saúde, Educação,
Assistência Social, Esportes
e Cultura, Hospital de Câncer
de Campo Grande – Alfredo
Abrão; Sociedade Brasileira
de Urologia-SBU/MS através
de seus médicos.Também,
serão realizados consultas
e exames, testes rápidos
para diagnóstico de sífilis,
HIV, hepatites B e C, além de
vacinação.
Veja os resultados dos
atendimento realizado no ano
de 2018.
Resutados
Coleta de Preventivo: 28
femininos
Consultas Ginecologista: 49
Consultas Urologistas: 63
Consultas Dermatologistas:
9 masculinos e 31 femininos
PSA: 64 masculinos
Testes Rápidos: 15 masculinos
e 29 femininos
Cadastro Bolsa Família: 02
femininos
Vacinas: 03 masculinos e 05
femininos
Palestras: 23 masculinos e 48
femininos
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Filantropia

Bacana Eventos e Sindicato Rural colaboraram
com entidades filantrópicas de Paranaíba
Foram entregues 5.090kg de alimentos não perecíveis às entidades.
To d o s o s a n o s o
Sindicato Rural de Paranaíba,
durante a realização da Expopar
procura auxiliar a parte de
filantropia com as entidades
beneficentes de Paranaíba
este ano não foi diferente.
Este auxílio vem na forma da
disponibilização de espaço que
as entidades utilizam durante a
festa e na entrega de alimentos.
Foram entregues na
tarde do dia 08 de julho 5.090kg
de alimentos não perecíveis
às entidades, que foram
arrecadados como entrada
na final do Rodeio da Expopar
2019. Estes alimentos foram
entregues da seguinte forma
: Santa Casa de Misericórdia,
1.506Kg, L.B.V. 1.408Kg, Lar

Escola Joana de Angeles,
940Kg,Casa de Apoio Canaã
470Kg e Casa Dona Conceição
Caminho do Bem, 470g,
Casa da Criança, 296Kg .
O presidente do
Sindicato Nilo Alves Ferraz
explicou que, “ a diretoria
do sindicato procura neste
evento auxiliar as entidades
filantrópicas da cidade através
da disponibilização do espaço
que as entidades necessitam
para levantar algum recurso
financeiro durante a festa”.
Este ano não foi
diferente, estiveram em pleno
funcionamento durante a
festa a Barraca do Pastelão
mantida por voluntários do
Asilo Santo Agostinho, a

Entidades receberam os alimentos doados pelo Bacana

Barraca dos Doces mantida
pelo Centro Espírita Vicente
de Paulo, que tem sob sua
responsabilidade o Lar Escola
Joanna D´Angelis, e o Pavilhão
do Comércio que foi cedido
para os Artesãos exporem
seus trabalhos. Além dos
alimentos acima mencionados
cada entidade recebeu um
envelope com doações em
dinheiro arrecadado no portão
de entrada na final do rodeio,
totalizando R$416 reais que
foram distribuidos na mesma
proporção que os alimentos.
A presidente da Casa

Conceição Caminho do Bem,
Maria Aparecida Rezende,
conta que é com alegria
e satisfação que recebe a
doação, já que as despesas
da entidade também são
grandes. 		
Também estiveram recebendo
as doações a Administradora da
Santa Casa Euricléia Candida
Marques, Carlos Fernando
Ferraza da Associação Joana
D’Angelis, a Gestora da LBV
Nilda Oliveira Santana e o
Pastor da AME – Associação
Missionária Evangélica,
Orlando Lima Monteiro.

Fone (67) 3668-1589 e 99966-2372
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Julho2019

Oferta limitada de leite pode elevar cotações em setembro
Depois de registrar forte
queda acumulada de 12,1%
em julho e agosto, em termos
reais (deflação pelo IPCA
de agosto/19), os preços do
leite recebidos por produtores
podem reagir em setembro.
Isso porque a captação
de agosto não se recuperou
conforme o esperado por
agentes do setor e a disputa
das empresas por matériaprima se intensificou.
Segundo o último fechamento
do Cepea (Centro de Estudos

Avançados em Economia
Aplicada), da Esalq/USP, a
“Média Brasil” líquida¹ de
agosto, referente à captação
de julho, fechou a R$ 1,3466/
litro, recuo de 4,25% frente ao
mês anterior (ou de quase 6
centavos/litro).
Naquele mês, o movimento
baixista esteve atrelado à
pressão das indústrias,
que tiveram suas margens
espremidas no primeiro
semestre, por conta dos altos
preços da matéria-prima e

das fracas negociações dos
lácteos.
No entanto, a oferta de leite
no campo continuou limitada
no decorrer de agosto. Para
assegurar a compra de matériaprima, diminuir a ociosidade
não planejada e manter
seus shares de mercado,
as indústrias continuaram
atuando com concorrência
acirrada. A maior disputa,
por sua vez, impulsionou as
cotações do leite no mercado
spot na primeira e segunda

quinzenas de agosto, conforme
mencionado no Boletim do Leite
de agosto/19. Os preços ao
produtor de outubro, portanto,
deverão ser influenciados pelo
desempenho dos mercados
de derivados e spot de
setembro, que, vale observar,
registraram quedas de preços
na primeira quinzena deste
mês, pressionados pela
expectativa de recuperação
na produção, após o retorno
das chuvas no Sudeste e
Centro-Oeste.
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Expoleite

Animais foram premiados no Torneio Leiteiro
Os animais participantes da competição receberam premiações no final.
A 17ª Expoleite foi
novamente realizada com
sucesso na 57ª Expopar. A
competição teve início no dia
26 de junho com a 1ª Ordenha
do Torneio Leiteiro às 18hs, em
seguida as ordenhas foram
realizadas nos dias 27, 28 e no
dia 29 foi realizada a ordenha
de número 6 que foi a final,
a premiação foi realizada no
dia 30 de junho junto com a
realização do 9 Leilão Leiteiro de
Paranaíba - Animais Girolando
Registrados. A premiação de
R$5 mil reais foi entregue aos
classificados da Categoria
Vaca, já na Categoria Novilha
foram entregues troféus.

Os critérios para o
julgamento dos animais são:
morfologia, que é o biotipo
animal, com morfologia
de produção, que são as
características do animal e
sua capacidade de transformar
isso em leite. O julgamento
é a harmonia e o conjunto
desse equilíbrio de racial com
produção e com estrutura.Os
vencedores do torneio leiteiro
foram os seguintes:
Categoria Vaca:
Barrada, de propriedade
do criador Miiller Medeiros,
de, União de Minas/MG com
68,96Kg.
Liberdade, de propriedade do

criador Ronie, de Lagoa Santa/
GO com 60,56Kg.
Otilha, de propriedade do
criador Miiller Medeiros, de
União de Minas/MG com
46,43Kg.
Fantazia, de propriedade do
criador Ronier de Lagoa Santa/
GO com 42,21Kg.
Navegante, de propriedade
do criador Carlos W. de
Navegantes com 41,05Kg.
Na categoria novilha:
Samea de propriedades do
criador Miiller Medeiros de
União de Minas/MG com
46,68Kg.
Coroa de propriedades do
criador Ronie de Lagoa Santa/

GO com 42,65Kg.
Doriana de propriedades
do criador Miiller Medeiros
de União de MinasMG com
32,99Kg.
Paineira de propriedades
do criador Carlos W. de Rio
Brilhante/MS com 25,09Kg.
Sinistra de propriedades
do criador Carlos W de Rio
Brilhante/MS com 15,74Kg.
O presidente da
comissão organizadora,
Martinho Melo disse ter
ficado muito satisfeito com
os resultados, e agradeceu
a presença de todos os
participantes, bem como já os
convida para o próximo ano.

ANIVERSARIANTES DO MÊS SETEMBRO/OUTUBRO 2019
A Diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba deseja a todos os associados feliz aniversário!
Fernando Coluci santos.....01/09
Graziela Ortolan Cervoni..02/09
Jose Carlos Vieira..............02/09
Ruan M. Mello Oliveira....03/09
Lidiane M. M. Oliveira.....03/09
Dejane Borges da Silva.....04/09
Fredson Freitas da Silva....05/09
Péricles Amaral Brandão...06/09
Gilvan Fonseca da Silva....07/09
Jose Queiroz Silva.............08/09
Clarice Garcia Assunção...08/09
Zeni Correa da Silva..........08/09
Lucimeire F. S. Santos.......08/09
Luciana Leal Bergantini..08/09
Ismar C. Brandão Neto......09/09
Oni Aparecida Dias Tosta..09/09
Izaura Maria Barbosa........09/09
Rogério N. Guimarães.......09/09
Afonso Celso Martins........10/09
Sara El Assal......................10/09
Magson Chaves Oliveira...11/09
Guilherme Modesto Souto.12/09
José B. Macedo Oliveira...12/09
Anízio Manoel da Silva.....12/09
Edevardo Tomaz Garcia....12/09
Eduardo Grande da Cunha.14/09

Mara Regina M. P. Lima....15/09
Odalia Cabral S. Ferraz.....16/09
Monica Lemos de Freiras..16/09
Lucinéia Ap. F. Braga........16/09
Rildo Freitas Oliveira .......17/09
Bethania R. B . da Cunha..17/09
Valeria Muzy D. Prado......18/09
Ana Maria T. R. Mello.......18/09
Vera C. S. R. Queiroz........19/09
Derçalina Rezende Leal....19/09
Silvia Aparecida L. Alves..19/09
Leila Fabrício Machado.....19/09
Osmar Modesto Leal.........20/09
Gilmar Ferraz Macedo.......20/09
Nilo Alves Ferraz...............21/09
Sonia Ap. Sarante Faria.....22/09
Antonio Perez Reynaldes..22/09
Iraldi Luiz Buso.................22/09
Abel Edwirges C. Paula.....24/09
Eliane Gomes Barbosa......25/09
José Wagner V. Souza........25/09
Gilka Gouveia C. Macedo.27/09
Rogério Souto V. Neves.....27/09
Cleusa Maria Ribeiro .......27/09
Evandro E. Faustino Dias..28/09
Antonio Carlos V. Rico......28/09

Roberto F. D. Rezende.......28/09
Maria Ap. Pereira Silva.....28/09
Fátima G. Q. de Oliveira...29/09
Eduardo A. L. Stagliano....30/09
Vânia C. S . Q . Macedo ...30/09
Cezar Augusto Dias...........01/10
Alda Dias da Silva.............03/10
Anna Carolina C. Fratea....03/10
Debora Cristina Bartasson.04/10
Nilton Luciano dos Santos.05/10
Luiz Carlos Bruno.............05/10
Ivete Aparecida Batista......05/10
Guilherme B. Moraes.........06/10
Deoclesio Pereira Souza....08/10
Gabriela Melo Gonsales....08/10
Armindo Alves Ferreira.....08/10
Milton Alves Ferreira........08/10
Elis Regina F. M. Coelho..09/10
Lívia Ferraz Agi Mendes...11/10
Patrícia Macedo Queiroz...12/10
Neucimar A. Freitas Mello.13/10
Wilson G. Rodrigues Filho.13/10
Jalmir Batista Modesto......13/10
Janaina Arantes S.S. Tosta.13/10
Joaquim Alves....................15/10
Milton Luciano Santos......15/10

Moises Ferreira Dantas......16/10
Aline Oliveira da Silva......16/10
Darci Bruno.......................16/10
João Bardelin.....................16/10
Mirian C. Borges Ferreira..17/10
Fernando R. Garcia............17/10
Adriana Carvalho Mello....17/10
Rafael Ap. N. Martins........18/10
Washington R. M. Junior...20/10
Maria J. Moraes Oliveira...20/10
Jean Gleik M. Carvalho.....21/10
Paulo Roberto Bizagio.......23/10
Hilário Carlos Oliveira .....25/10
Gilberto Campos Fuzari ...26/10
Maria Stela P. I. Santos .....26/10
Rafael Claudino Pedro.......26/10
Wagner Carlini ..................27/10
Diomario Ant. S. Silva .....27/10
Maria Ap. N. Brandão ......27/10
Maria Helena Carlini ........27/10
Fábia Rafaela Ferreira .......27/10
Antonio E. Tadeu Miziara.28/10
Beatriz Cristina F. Ferreira.28/10
Jaqueline M. Rodrigues.....29/10
Maria Lucia M. Aguiar .....29/10
Maria S.A. Berton Costa....29/10
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Expopar

Abertura oficial da 57ª Expopar e 17ª Expoleite
A abertura oficial da 57ª
Expopar e 17ª Expoleite foi
realizada no dia 28 de junho
no Parque de Exposições
“Daniel Martins Ferreira” e
contou com a presença do
diretor-tesoureiro do Sistema
Famasul, Marcelo Bertoni; do
vice-presidente do Sistema
Famasul, Luis Alberto Moraes
Novaes, o presidente do
MNP/MS, Rafael Gratão; a
sub-secretária especial da
Cidadania, Luciana Azambuja
representando o governador
Reinaldo Azambuja, o prefeito
Ronaldo Miziara; os deputados
estaduais: Coronel David
e João Henrique Cataman;
o presidente da Fundação
Chapadão, Ilton Henrichsen;
o ex-governador do estado,
Marcelo Miranda; o vicepresidente do Conseleite,
Wilson Igi e os presidentes dos
sindicatos rurais de Aparecida
do Taboado, Eduardo Sanchez
e de Chapadão do Sul,
Lauri Dalbosco, entre outras
autoridades.
O homenageado deste
ano foi o Produtor Rural Sr.
Edu Mariano de Souza, que já

teve vários cargos na diretoria
do Sindicato Rural.
Durante a festa o
presidente
do
sindicato
Nilo Ferraz recebeu a visita
do presidente do Sistema
Famasul – Federação da
Agricultura e Pecuária de MS,
Mauricio Saito, do diretorpresidente da Iagro, Daniel
Ingold e deputado Beto
Pereira. O encontro, durante
a feira contou com a presença
do prefeito municipal, Ronaldo
José Severino de Lima e do
vice-presidente do Conseleite,
Wilson Igi. A comitiva de
lideranças
participou
da
palestra da analista técnica do
Sistema Famasul, Fernanda
Oliveira,
sobre
Plano
Estratégico do Programa
Nacional
de
Erradicação
e Prevenção da Febre
Aftosa. Sobre os assuntos
destacados, Saito salientou:
“O objetivo é pensar no Brasil,
por isso, é imprescindível
que a reforma previdenciária
seja aprovada. Enquanto
cidadãos, nós, produtores
rurais, responsáveis por um
setor que em meio a tanta crise

Abertura da Expopar contou com a presença de autoridades

é superavitário, precisamos
dar força à medida”, afirmou.
O presidente da Federação
acrescentou: “De nada adianta
termos a melhor carne do
mundo, no quesito sanidade,
senão cumprirmos com as
metas do PNEFA. Precisamos
muito do status de livre de
febre aftosa sem vacinação
para abrir novos espaços para
o nosso produto”.
O anfitrião, o presidente
do sindicato rural, Nilo Alves
Ferraz, falou sobre a presença
de autoridades no evento.

“Paranaíba os recebe de
braços abertos, para conhecer
nossa exposição e para
discutir temas de relevância
para os nossos produtores
rurais”. Em seguida, o diretorpresidente da Iagro, Daniel
Ingold, reforçou os desafios
para a sanidade animal,
principalmente, em relação ao
PNEFA: “Precisamos utilizar
a tecnologia da informação
e trabalhar com eficiência.
Sobre a IAGRO precisamos
trabalhar a gestão financeiras
dos recursos e fortalecer

Prazo para pagamento do ITR termina dia 30
O prazo para o envio da
declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR)
à Receita Federal termina no dia
30 de setembro, que também
é limite para a entrega do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao
Ibama. O atraso implica sanções
como multas e impossibilidade de
emissão de certidões negativas
necessárias para obtenção de
financiamento bancário.
O assessor do Sistema
Farsul, Derly Girard, destaca

alguns pontos importantes no
preenchimento dos documentos.
As áreas plantadas e de pastagens
devem ser claras na declaração do
ITR, assim como o Valor da Terra
Nua (VTN). “É preciso buscar
o VTN junto às prefeituras ou
procurar os nossos sindicatos
rurais que irão orienta-lo”, explica.
Existe um convênio entre
prefeituras e Receita Federal.“Há
um parâmetro de terra que as
prefeituras informam. É preciso
conhecê-lo para evitar um

chamamento da Receita Federal
por declarar valores abaixo da
média”, alerta.
Em relação as áreas
de preservação ambiental, na
declaração do ITR deve constar
o protocolo de entrega do ADA ao
Ibama. O documento garante a
isenção do tributo desses espaço.
Girard lembra que as informações
devem ser relativas a 2015,
“aqueles que já entregaram o CAR
(Cadastro Ambiental Rural) não
devem usar esses dados neste

ano, eles só servirão para o ITR
2017”, ressalta.
Na falta do pagamento
até o dia 30 de setembro, o
produtor fica sujeito a multa por
descumprimento da entrega da
documentação e também por não
pagamento do tributo. “Esta multa
é de no mínimo R$ 50 ou 1%
sobre o imposto devido. Já a multa
pelo pagamento do imposto fora
do prazo é aquela a que se aplica
a taxa Selic correspondente”, diz
Girard.
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Sindicato apresenta Balanço da
57ª Expopar e 17ª Expoleite.
Na terça-feira dia
27 de agosto a diretoria
do Sindicato Rural de
Paranaíba esteve reunida
para sua reunião mensal.
Nesta reunião em especial
foi feito um balanço da
realização da 57ª Expopar e
17ª Expoleite. O presidente
Nilo Alves Ferraz entregou o
demonstrativo para a diretoria
de todas as atividades que
foram realizadas durante a
Expopar.
Leilões: Foram
realizados no total 9 leilões,
s e n d o l e i l ã o d e To u r o s
Senepol, leilão de Gado
de Corte (mais de 2.410
animais), leilão touros Nelore
Mocho , leilão de Touros
Origem Três Marias, leilão
Gado de Corte Misto (com
657 animais), leilão de Touros
Canchim, leilão de Touros
Santa Gertrudis, leilão de
Gado de Leite.Passaram
pelos leilões de Corte 2.410
animais = vendeu 1.935 =
liquidez de 80,29%. Touros
passaram 190 animais =
vendeu 94 = liquidez de
49,47%. Faturamento total
dos leilões R$ 3.053.730,0.
A diretoria comemorou este
resultado, “pois apesar da
crise e seca que estamos
atravessamos, com mais de
90 dias sem chuva, os leilões
foram melhores do que no
ano de 2018”.
E x p o s i ç õ e s /

Julgamentos: Julgamento
da Raça Nelore Mocho,
Circuito Nacional com mais de
74 animais (a maior do país),
superando a Expozebu em
Uberaba/MG, Julgamento de
Equinos da Raça Mangalarga
com mais de 83 animais.
Julgamento Bovinos Raça
S a n ta Ger tr udis com 40
animais. Julgamento da Raça
Girolando com 114 animais
em pista.“Podemos afirmar
que foi uma das melhores
do estado em número de
animais e diversidade de
raça”
To r n e i o L e i t e i r o :
Torneio com 15 animais,
sendo a campeã com
produção média de 68,96Kg
de leite.
Palestras Técnicas:
Precoce MS- Dois anos de
inovação, Importância da
assistência técnica para
uma pecuária mais eficiente,
Resultados econômicos
AteG Pecuária Corte em
Paranaíba, Apresentação dos
resultados do experimento
de soja safra 2018/2019,
Apresentação dos resultados
da lavoura comercial de
soja safra 2018/2019 e
ILP realizado na Fazenda
Mascote, Nutrição para o
gado leiteiro no período
da seca, ¨Trabalhando por
um cenário melhor para a
pecuária leiteira no Brasil¨,
¨Metodologia Conseleite¨,

¨Plano Estratégico do
Programa Nacional de Febre
Aftosa-PNEFA¨.
Senar: Stand com
os técnicos para passar
informações sobre os
ATG’s - Assistência Técnica
Gerencial aos produtores.
Alimentos: Final do
Rodeio com cobrança de um
kilo de alimento que depois
foram doados as seguintes
entidades:
Santa Casa de
Misericórdia: 1.506 Kg de
alimentos.
L.B.V. (Legião da Boa
Vontade): 1.408Kg
Casa D. Conceição
Caminho do Bem (atende
pessoas deficientes):470kg.
Casa de Apoio Canaã

(trabalha com a recuperação
de drogados): 470Kg.
Lar Escola Joana de
Angeles: 940Kg.
Casa da Criança,
296Kg.
O Sindicato em todas
as Exposições faz questão
de oferecer gratuitamento
às entidades assistenciais
espaços sem cobrança de
aluguel para que sejam
montadas barracas com
a venda revertida para
as entidades. Este ano
foi montado a Barraca
do Pastelão (Asilo Santo
Agostinho), Lar Escola
Joana de Ângelis e Pavilhão
do comércio onde foram
disponibilizados espaços
sem custo para aos nossos
artesãos e o Museu Municipal.

