
Sindicato apresenta Balanço da 56ª e 16ª Expoleite
 Em reunião especial 
fo i  fe i to um balanço da 
realização da 56 Expopar e 
16 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 8 leilões. Exposições/
Julgamentos: Julgamento da 
Raça Nelore Mocho, Circuito 
Nacional, Julgamento de 
Equinos da Raça Mangalarga, 
Julgamento Bovinos Raça 
Santa Gertrudis e Julgamento 
d a  R a ç a  G i r o l a n d o .
Torneio Leiteiro.Palestras 
Técnicas,Stander da Agraer, 
Atrações Regionais e Final 
de Rodeio com cobrança de 
um kilo de alimento que foram 
doados para entidades.

Mais Leite
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“Agradecemos pelo sucesso da 56ª Expopar e 16ª Expoleite”
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 Caro amigo produtor 
rural
 Nosso Jornal a 
Folha do Produtor será 
expedida trimestralmente, 
ou seja, nos meses 
de Março, Junho, 
Setembro e Dezembro. 
Portanto nesta edição 
estamos apresentando 
os resultados na 
56ª EXPOPAR e 
16ªEXPOLEITE, fiquei 
muito feliz, pois tudo 
ocorreu dentro da 
normalidade, o que 
lamentamos foi a morte 
do cawboy, Ueliton Flavio 
de Oliveira,  muito querido 
em nossa região.  
 A p r o v e i t o 
esta oportunidade 
para agradecer, os 
patrocinadores SENAR, 
FAMASUL, FUNDEMS, 
Expositores, compradores 
e vendedores dos 
leilões, nossos Diretores, 
Absolut Eventos, nossos 
colaboradores, enfim 
todos, que de uma forma 
ou de outra, contribuiu 
para a realização desse 

evento.
Com relação aos Cursos 
advindos da parceria 
SENAR/Famasul e 
Sindicato Rural, temos 
programado em média 
08 cursos por mês, 
afim de qualificar 
nossos Produtores/
Trabalhadores, pois 
o conhecimento 
e fundamental no 
desempenho de nossas 
atividades. Também 
estamos montando novos 
grupo para o ATeG Mais 
Leite , ATeG Hortifruti Legal 
e já esta formado o Grupo 
do ATeG Mais Floresta que  
dará Assistência técnica e 
gerencial aos proprietários 
de seringais, cujo objetivo 
e beneficiar diretamente 
aos produtores rurais.
 No mês de Junho 
foi realizado aqui no 
Sindicato, Projeto Painéis 
de Custo de Produção do 
Campo Futuro da Pecuária 
de Leite com a presença 
de Representante da 
CNA, do CEPEA/Esalq-
USP, da Famasul , de 

revendas, representamos 
o Sindicato e produtores 
rurais, com objetivo de 
levanta custo de produção 
em nossa região e no 
mês de Agosto foi sobre a 
Pecuária de Corte, cujos 
dados serão divulgados 
pelo CEPEA.
 A primeira edição 
do Programa Saúde do 
Homem e da Mulher 
Rural foi realizado no 
dia 09/06/2018 em uma 
parceria do SENAR, 
Prefeitura Municipal e 
Sindicato Rural,  e já 
fizemos a solicitação 
para o ano que vem, 
da segunda edição. Dia 
17 de agosto estivemos 
em Campo Grande 
participando da Posse da 
Diretoria da FAMASUL 
para o Triênio 2018/2021, 
cuja diretoria, fazemos 
parte como suplente do 
conselho Fiscal.
 Aproveito a 
oportunidade para convidar 
a todos para a 5ª Feira 
de Touros Pró-Genetica, 
que será realizada no 

dia 19/10/18, a partir das 
7:00 horas, da parceria 
ABCZ e Sindicato Rural.
Finalmente agradeço a 
todos pelo apoio, criticas 
construtivas, sugestões 
e estamos sempre a 
disposição para ajudá-los 
no que estiver em nossa 
competência.
     Forte abraço à todos e 
Boa Leitura!
        Nilo Alves Ferraz
             Presidente
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Evento

 No dia 15 de agosto foi 
realizado no Sindicato Rural 
de Paranaíba uma reunião 
com produtores rurais para 
adesão do Programa Mais 
Leite. Estiveram presentes 
o secretário Municipal de 
Agr i cu l tu ra  e  Pecuár ia 
Marcos  Maga lhães ,  os 
representantes da Agraer 
em Paranaíba Hildebrando 
Francisco de Oliveira, Atílio 
Eduardo Pioli, e a técnica 
do Mais Leite em Paranaíba 
Luc iana Rodr igues.  Na 
reun ião  09  p rodu to res 
rurais se inscreveram e irão 
participar do programa.
 O Programa ATeG- 
A s s i s t ê n c i a  T é c n i c a 
e  Gerenc ia l  f o i  c r i ado 

Terá início nova etapa do Programa Mais 
Leite em Paranaíba

pelo Senar/MS a f im de 
incrementar a produção sul-
mato-grossense. O Programa 
Mais Leite dá assistência 
aos produtores v isando 

Os produtores que participam do programa vão receber orientações do Senar/MS

 Melhorar a gestão da 
propriedade rural com orientações 
para cálculo de custo da produção, 
gerenciamento de riscos no 
preço das culturas e utilização do 
seguro rural. Este é o objetivo do 
projeto Campo Futuro oferecido 
pela CNA – Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
em parceria com o Sistema 
Famasul – Federação de 
Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul e Sindicato 
Rural. O Campo Futuro é um 
projeto que alia a capacitação 

Sindicato e Senar/MS realizaram Programa Campo Futuro
do produtor rural à geração de 
informação para a administração 
de riscos de preços, de custos e 
de produção na propriedade rural, 
resultando na criação de painéis 
com informações oficiais sobre 
os municípios e estados.   
    Em Paranaíba o Programa foi 
dividido em três Módulos:

Módulo I - Dias 02 e 03/08 - 
Gestão da Propriedade

Módulo II – Dias 09 e 10/08 _ 
Derivativos

Módulo III -  Dia 17/08 - Seguro 
Rural

desenvolver e intensificar 
o estímulo à qualidade do 
produto no Estado do Mato 
Grosso do Sul. A metodologia 
de t rabalho adv inda do 

Sistema CNA/SENAR tem 
como base a meritocracia, 
a l i a n d o  c o n s u l t o r i a s 
(gerencial e técnica) mensais 
e capacitações bimestrais.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Abril 2018

 A  d i r e t o r i a  d o 
Conseleite – Mato Grosso do 
Sul reunida no mês de Agosto 
de 2018, aprovou e divulga 
os valores de referência para 
a matéria-prima, referente 
ao leite entregue no mês de 
Julho de 2018 e a projeção 
dos valores de referência para 
leite a ser entregue no mês 
de Agosto de 2018. Segue 
abaixo a tabela:

Até 100 litros/dia Julho 
1,2130 e Agosto 1,2052

De 101 a 200 litros/dia Julho 

Conseleite divulga preços para Agosto
1,2373 e Agosto 1,2294.

De 201 a 300 litros/dia Julho. 
1,2616 e Agosto 1,2535.

De 301 a 400 litros/dia Julho. 
1,2858 e Agosto. 1,2776.

De 401 a 500 litros/dia AJulho 
1,3101 e Agosto  1,3017.

De 501 a 600 litros/dia Julho 
1,3343 e Agosto 1,3258.

De 601 a 700 litros/dia Julho 
1,3465 e Agosto 1,3378.

De 701 a 800 litros/dia Julho 
1,3586 e Agosto 1,3499.

De 801 a 900 litros/dia Julho 
1,3707 e Agosto 1,3619

De 901 a 1.000 litros/dia 
Julho 1,3829 e Agosto 1,3740.

Acima de 1.000 litros/dia 
Julho1,3950 e Agosto 1,3860.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Maio 2018

 A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira, 4, 
a medida provisória (MP) que 
permite a renegociação de 
dívidas rurais de agricultores 
familiares. O texto segue agora 
para o Senado. O impacto para 
os cofres públicos será de R$ 
2,5 bilhões, segundo cálculos 
do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), relator da MP 
na comissão especial.

 Inicialmente, quando 
editou a MP, o governo previa 
gastar R$ 1,6 bilhão com a 

Câmara aprova programa de renegociação de dívidas rurais

C O M U N I C A D O
 O Sindicato Rural de Paranaíba, 
comunica aos Proprietários Rurais, 
pa ra  en t ra r  em con ta to  com o 
seu escritório contábil até 28 de 
setembro de 2018, a fim de realizar 
o pagamento do seu ITR (Imposto 
sobre  propriedade Territorial Rural).

renegociação de dívidas 
rurais apenas para produtores 
familiares do Norte e Nordeste. 
No entanto, o relator estendeu as 
condições a outras regiões, o que 
aumentou o custo do programa. 
Ele recuou, no entanto, de propor 
um programa ainda mais amplo, 
que custaria R$ 17 bilhões aos 
cofres públicos. Por se tratar 
de MP, a renegociação já está 
em vigor desde a publicação no 
“Diário Oficial”, mas precisa da 
aprovação do Congresso para 
virar uma lei em definitivo.
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 "O bom legado, além de 
ser reflexo de um trabalho bem 
feito, é sempre em benefícios de 
muitos”. Foi com essa frase que 
o presidente do Sistema Famasul 
– Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, Mauricio Saito, 
oficializou o início da gestão 
2018/21 da nova diretoria da 
instituição. A cerimônia de posse 
foi realizada nessa sexta-feira 
(17), em Campo Grande, com a 
participação de, aproximadamente, 
600 pessoas. Em seu discurso, 
S a i t o  d e s t a c o u  c o m o  o 
desenvolvimento alavancado nos 
últimos anos faz de Mato Grosso 
do Sul um estado referência em 
produção e produtividade. “MS é 
o segundo estado mais jovem do 
Brasil, cresceu de forma robusta e 
consolidando-se”.
 Sobre os três anos da 
primeira gestão, o presidente 
ressaltou o trabalho de integração 
da Federação. “De forma individual 
o setor não tem representatividade, 
por isso, investimos no fortalecendo 
de parcerias já firmadas, como a 

Sindicato Rural de Paranaíba participou da posse da Diretoria da Famasul

da Aprosoja-MS e a Sulcanas 
(Associação dos Fornecedores 
de Cana Sul-Mato-Grossenses), 
abrindo espaço, ainda, para a 
Associação de Suinocultores de 
Mato Grosso do Sul (Asumas), 
Associação de Avicultores de 
Mato Grosso do Sul (Avimasul) e 
Reflore/MS, além de ter promovido 
a reaproximação com a ACRISUL. 
Potencializamos, também, ações 
com a comunidade científica, 
OCB/MS, OAB/MS, Sebrae, 
conselhos de classe, Forças 
Armadas, instituições financeiras 
e empresas privadas”, afirmou. Na 
solenidade, que teve presença de 
representantes mais de cinquenta 
sindicatos rurais, Mauricio 
Saito também refletiu sobre as 
demandas do setor produtivo: 
“Temos desafios que necessitam 
de um olhar atento por parte do 
poder público, como investimentos 
em pesquisa e assistência técnica; 
modernização do sistema tributário, 
instrumento de políticas agrícolas 
e em infraestrutura de transporte”, 
reforçou.

Nilo Alves Ferraz assumiu como Suplente no Conselho Fiscal

Empresas conveniadas para associados do Sindicato
AUTO POSTO AMÉRICA SUPERMERCADOS SANTANA AUTO POSTO TRADICIONAL

Benefício comercial: Desconto de 
R$0,10 (Dez centavos) por litro de Óleo 
Diesel com pagamento à vista.
Endereço: Av. Quedu Leal nº 895 
-Bairro Jardim América-(67)3669-
4443-Paranaíba - MS.
Observação: O desconto concedido aos 
filiados do Sindicato Rural de Paranaíba 
só terá validade mediante a apresentação 
da Identidade de filiação ao Sindicato 

Benefício comercial:Desconto de 5% 
(cinco por cento) sobre compra a vista, 
exceto os produtos em promoção.
Endereço: Av. Antonio Garcia de Freitas,nº 
470, Bairro Santo Antonio-(67)3668-2291- 
Paranaíba - MS.
Observação: O desconto concedido aos 
filiados do Sindicato Rural de Paranaíba só 
terá validade mediante a apresentação da 
Identidade de filiação ao Sindicato Rural.

Benefício comercial: Desconto de R$0,10 
(Dez centavos) por litro de Óleo Diesel 
com pagamento à vista. 
Endereço: Av. Três Lagoas, nº 10 - Bairro 
Centro -  (67) 3668-1119 - Paranaíba - MS. 
Observação: O desconto concedido aos 
filiados do Sindicato Rural de Paranaíba só 
terá validade mediante a apresentação da 
Identidade de filiação ao Sindicato Rural.

Cerimônia de posse foi realizada dia 17/08, com a presenda de  lideranças políticas e do Agro. Nilo Ferraz é suplente do Conselho Fiscal.

 O vice-presidente da CNA 
– Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil e presidente 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minhas 
Gerais, Roberto Simões, desejou 
à nova diretoria da Famasul 
uma gestão de fortalecimento. 
“Temos confiança de que essa 
diretoria fará uma boa gestão”. 
O Governador de MS, Reinaldo 
Azambuja, cumprimentou a nova 

diretoria, ressaltou várias parcerias 
realizadas com a Famasul durante 
a gestão que encerra e destacou 
o reflexo do setor na sociedade.
  Na solenidade, assinaram 
o Termo de Posse para o triênio 
2018-2021, o presidente, Mauricio 
Saito; o vice-presidente, Luis 
Alberto Moraes Novaes; o diretor-
secretário, Frederico Stella; e 
como diretor-tesoureiro, Marcelo 
Bertoni

Comparecimento
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Meio Ambiente

Paranaíba recebeu pela 1ª vez a edição do 
Programa Saúde do Homem e da Mulher

 O Senar/MS - Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural esteve realizando dia 
09 de junho, a 1ª edição 
do Programa Saúde do 
Homem e da Mulher Rural, 
em Paranaíba. O projeto 
f o i  so l i c i t ado  j un to  ao 
Senar/MS pelo presidente 
do Sindicato Ni lo  Alves 
Ferraz. Segundo Nilo, "o 
municíp io de Paranaíba 
foi contemplado com esse 
projeto, que contribui para 
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o 
município, 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. 
Este é mais evento que faz 
parte das comemorações dos 
50 anos do nosso Sindicato, 
é um orgulho ver a população 
a t e n d e n d o  a o  n o s s o 
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 

O evento ocorreu sábado (09/06) no Sindicato Rural e realizou 369 procedimentos em 200 pessoas.

Fone (67) 3668-1589 e 99966-2372

de vida de nossa população 
rural ", finalizou Nilo,
  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 
e ele atende tanto a área rural 
como urbana. 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 apoiaram de forma 
efetiva a realização deste 
trabalho: Prefeitura Municipal, 
a t ravés das secretar ias 
d e  S a ú d e ,  E d u c a ç ã o , 
Assistência Social, Esportes 
e Cultura, Hospital de Câncer 
de Campo Grande – Alfredo 
Abrão; Sociedade Brasileira 
de Urologia-SBU/MS aos 
médicos: Marcelino Ibrahim, 
Wi l l i an  Re is  e  Hussem 
Fares. Também, foram feitos 
realização de consultas e 
exames, testes rápidos para 
diagnóstico de sífilis, HIV, 

hepatites B e C, além de 
vacinação.
Resutados
Coleta de Preventivo: 28 
femininos
Consultas Ginecologista: 49
Consultas Urologistas: 63
Consultas Dermatologistas: 
9 masculinos e 31 femininos
PSA: 64 masculinos
Te s t e s  R á p i d o s :  1 5 
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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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Junho 2018

Foi realizado no dia 13 de 
agosto no Sindicato Rural de 
Paranaíba uma reunião de 
mais uma etapa dos Painéis de 
Custos de Produção do Projeto 
Campo Futuro, realizado pelo 
CNA, SENAR em parceria 
com o CEPEA/ESALQ-USP- 
Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada, além 
da Federação de Agricultura e 
Pecuária dos Estado.

O projeto consiste em reunir 
produtores rurais, técnicos do 
setor e representantes de lojas 

Reunião do Projeto Campo Futuro foi realizado no Sindicato
agropecuárias do município 
e região, para discutir sobre o 
sistema de produção local, bem 
como seus custos diretos e 
indiretos.

Estiveram presentes no 
evento Giovanne e Renato 
do CEPEA, Horário Tinoco 
representando a Famasul e 
CNA, os técnicos do SENAR Luiz 
Medina e Luciana Rodrigues, 
o presidente do Sindicato Nilo 
Alves Ferraz, produtores rurais 
e representantes da Coopar e 
Camda.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS AGOSTO/SETEMBRO 2018 

Tatiana R. V. Reis Freitas..01/08
Cecília A. D’ A. Freitas.....02/08
Claudio Ap. Rodrigues......03/08
Radir Gomes de Souza......04/08
Mauro Ferreira...................04/08
Élson Cesar Garcia............04/08
Giseli Fuga Cunha.............04/08
Rosemir Dias dos Santos...05/08
Orismar Thiago da Silva....05/08
Vicente R. Severino Lima..06/08
Antonino Ferreira Chaves.07/08
Guilherme Macedo Jesus..08/08
Auriceia Silva....................08/08
Valdeir Alves Dias.............08/08
Rúbia  Barbosa da Silva....08/08
Ana Maria F. Pinheiro.......09/08
Joceir Lourenço Dutra.......10/08
Jameyre Santos Andrade....11/08
Maria Alves de Freitas.......11/08
Marli Oliveira da Costa.....12/08
Neuracy Ap. S. Mariano....12/08
Diogo Robalinho Queiroz.14/08
Mario Minor Murakami....14/08
Afonso José Souto Neto....14/08
Wilson R. M. Oliveira.......15/08
Roniberg R. Pereira...........15/08
Paulo Ricardo F. Andrade..17/08
Orestes Leal Ferreira.........18/08
Marcelo Sudário Souza.....18/08

Rosa Maria Freitas Costa..18/08
Glicio Mariano de Paula....19/08
Antonia Frigeri de Souza...19/08
Alcimar Alves Modesto.....20/08
Wilson Fortes.....................20/08
Vanderlan Alves Freitas.....21/08
Jairo Cezar R. Oliveira......21/08
Jose Divino da Costa.........23/08
Dalva Helena F. Publio......23/08
Rafael Fuga Cunha............24/08
Marcos C. G. Gasperini.....25/08
Weslem Martins Santos.....25/08
Ilda Meire Páscoa..............25/08
Silvia Faria Seraguci..........25/08
Daniel Martins F. Neto......26/08
Marcos A. Bergantini.........26/08
Laila M. C. Ovídio............26/08
Creso Neves Brandão........27/08
Yone Ap. G. Ishibashi........27/08
Pedro Batista Ribeiro.........28/08
Simara B. G. R. Freitas......28/08
Elenir Ferreira da Silva......28/08
Paulo R. M. Queiroz..........29/08
Ronil Silveira Alves...........30/08
Claudia T. Gama................30/08
Maria Fagundes Chaves....30/08
Manoel João da S. Filho....31/08
Vera Lucia Aguiar..............31/08
Nelson Luiz M. Zatti.........01/09

Fernando Coluci Santos.....01/09
Graziela O. Cervoni...........02/09
Jose Carlos Vieira..............02/09
Ruan Macedo M. Oliveira.03/09
Lidiane M. M. de 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 Carvalho B. 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 M. Doretto Prado...18/09
Ana M. Tosta R. de Mello..18/09
Vera Cristina S. R.Queiroz.19/09
Derçalina Rezende Leal.....19/09
Silvia Ap. 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 Aparecida S. Faria....22/09
Antonio Perez Reynaldes...22/09
Iraldi Luiz Buso.................22/09
Abel Ed. Castro Paula........24/09
Eliane Gomes Barbosa.......25/09
José Wagner Vieira Souza.25/09
Gilka G. C. Macedo...........27/09
Rogério Souto V. Neves.....27/09
Cleusa  Maria Ribeiro........27/09
Evandro E. Faustino Dias..28/09
Antonio C. Verdu Rico......28/09
Roberto F. Dias Rezende...28/09
Maria Ap. P. da Silva.........28/09
Fátima Goret Q. Oliveira...29/09
Eduardo A. L. Stagliano....30/09
Vânia C. S . Q . Macedo ...30/09

Banco do Brasil reabre linha de renegociação para produtores rurais
 O  B a n c o  d o  B r a s i l 
reabriu uma linha de renegociação 
de crédito rural, com condições 
diferenciadas, para produtores que 
estão com dificuldades financeiras 
e inadimplentes com o banco. O 
parcelamento de dívidas com a 
instituição pode ser feito em até 
sete anos. Há duas situações de 
renegociação de dívidas. A primeira é 
para produtores que se enquadram nas 
condições estabelecidas pelo Manual 
do Crédito Rural (MCR 2-6-9) e a 
segunda é para os produtores que 
não podem renegociar nas condições 
estabelecidas pelo MCR 2-6-9.
                  MCR 2-6-9
 Para os produtores que têm 
dívidas mais recentes e incapacidade 
de pagamento por um dos motivos 

previstos no Manual do Crédito 
Rural   (MCR 2-6-9), continua sendo 
vantajoso solicitar a renegociação 
tradicional baseada no Manual do 
Crédito Rural.
 Os motivos previstos na 
legislação do MCR para o produtor 
comprovar a incapacidade de 
pagamento são os seguintes:
a) dificuldade de comercialização 
dos produtos.
b) frustração de safras, por fatores 
adversos.
c) eventuais ocorrências prejudiciais 
ao desenvolvimento das explorações.
 Nessas situações, o banco analisa 
“caso a caso” e, ao conceder a 
prorrogação, que pode ser com 
prazo de até 5 anos, informa quanto 
o   produtor precisa recolher como 

Oportunidade

valor de entrada, prorrogando o saldo 
restante com os mesmos encargos 
financeiros antes pactuados no   
instrumento de crédito.
  Demais situações não inclusas no 
MCR 2-6-9
 A novidade é que o Banco 
do Brasil reabriu uma linha de 
renegociação para os produtores que 
estão em dificuldades financeiras 
e   inadimplentes com o banco, com 
condições diferenciadas.
 São enquadráveis na linha 
de renegociação todas as operações 
rurais “em ser” ou em perdas, exceto, 
as enquadradas no MCR 2-6-9 
que   serão conduzidas por meio de 
prorrogação (encargos originais), 
conforme orientado acima.
                 Condições:

Entrada: 10% do saldo devedor, 
podendo ser flexibilizada, se 
vinculado garantia hipotecária.
Prazo: até 7 anos.
Taxa: Índice de Remuneração da 
Poupança (IRP) + taxa original.
Parcelas: mensais, semestrais ou 
anuais.
 O IRP, tradicionalmente, não 
tem ultrapassado os 2% ao ano. Para 
exemplificar, se um produtor está há 
alguns meses ou anos inadimplente 
e   a taxa original de sua operação 
de crédito rural era de 6,5% ao ano, 
será essa taxa que será somada ao 
IRP como encargo financeiro a ser   
aplicado no vencimento de cada 
parcela. O produtor interessado na 
renegociação deve contatar o gerente 
de sua agência no Banco do Brasil.

A Diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba deseja a todos os associados feliz aniversário!
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 O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR/
MS), a FAMASUL e Sindicato 
Rural de Paranaíba realizou 
no periodo de 30 de abril à 
19 de Maio mais uma etapa 
do Projeto Pingo D’Agua. O 
presidente do Sindicato Rural 
Nilo Alves Ferraz acompanhou 
os atendimentos numa base de 
22 diários.
 No total foram realizados 
388  a tend imen tos .  Fo i 
realizado: Aplicação de flúor 
bucal, Extração, Remoção de 
tártaro (Limpeza), Restauração 

Pingo D'Água termina atendimentos em Paranaíba
de resina e de amalgama.
                 Locais
Assentamento Serra nos dias 
30/04 á 04/05/2018 com 132 
atendimentos.
Tamandaré nos dias 07/05 
á  11 /05 /2018  com 132 
atendimentos.
A p o r é  n o s  d i a s  1 4 / 0 5 
á  18 /05 /2018  com 124 
atendimentos.
     A unidade móvel atende no 
máximo 22 pacientes por dia 
e realiza no máximo 05 (cinco) 
procedimentos odontológicos 
por paciente.

Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Julho 2018
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 Na terça-feira dia 24 de 
julho a diretoria do Sindicato 
Rural de Paranaíba esteve 
reunida para sua reunião 
mensal. Nesta reunião em 
especial foi feito um balanço 
da realização da 56ª Expopar 
e 16ª Expoleite. O presidente 
Nilo Alves Ferraz entregou o 
demonstrativo para a diretoria 
de todas as atividades que 
foram realizadas durante a 
Expopar.
 L e i l õ e s :  F o r a m 
realizados no total 8 leilões, 
sendo le i lão  de  Touros 
Senepol,  lei lão de Gado 
de Corte (mais de 1.600 
animais), leilão touros Nelore 
Mocho , leilão de Touros 
Origem Três Marias, leilão 
Gado de Corte (com 500 
animais), leilão de Touros 
Canchim, leilão de Touros 
Santa Gertrudis, leilão de 
Gado de Leite.Passaram 
pelos leilões de Corte 2.646 
animais  =  vendeu 1.983 
=  liquidez de 75%. Touros 
passaram 185 animais =  
vendeu 125 = liquidez de 
68%. Faturamento total dos 
leilões R$3.314.000,00.A 
diretoria comemorou este 
resultado, “pois apesar da 
crise e seca que estamos 
atravessamos, com mais de 

Sindicato apresenta Balanço da 
56ª Expopar e 16ª Expoleite.

90 dias sem chuva, os leilões 
foram melhores do que no 
ano de 2017”.
 E x p o s i ç õ e s /
Julgamentos: Julgamento 
da Raça Nelore Mocho, 
Circuito Nacional com mais 
de 101 animais (a maior do 
país), superando a Expozebu 
em Uberaba/MG, Julgamento 
d e  E q u i n o s  d a  R a ç a 
Mangalarga com mais de 44 
animais. Julgamento Bovinos 
Raça Santa Gertrudis com 38 
animais. Julgamento da Raça 
Girolando com 84 animais 
em pista.“Podemos afirmar 
que foi uma das melhores 
do estado em número de 
animais e diversidade de 
raça”
 Torne io  Le i te i ro : 
Torneio com 10 animais, 
s e n d o  a  c a m p e ã  c o m 
produção média de 39Kg de 
leite.
 Palestras Técnicas: 
Terminação In tens iva  a 
Pasto:TIP, Apresentação dos 
resultados do Experimento 
de Soja safra 2017/2018. 
Apresentação do resultado 
comercial de soja da Fazenda 
Mascote .  Vantagens da 
reforma de pastagem com 
ILP : Integração Lavoura 
Pecuaria.

 Agraer: Stander da 
Agraer com representantes 
da Prefeitura e os Técnicos 
d o  S e n a r  p a r a  p a s s a r 
informações dos programas 
ATG – Mais Lei te,  Mais 
Inovação, Hortifrut Legal e 
Mais Florestas.
 Atrações Regionais: 
No  d ia  08  (de  po r tões 
a b e r t o s ) ,  o  S i n d i c a t o 
p rocu rando  o fe rece r  a 
população algumas atrações 
sem pagar nada por isso, 
ofereceu o Show Atrações 
Reg iona is .  “Uma forma 
de apresentar os nossos 
art istas a população em 
parceria com a Associação 
de Músicos de Paranaíba”.
 Show com Edson e 
Hudson em parceria com 
o Governo de Estado e 
Prefeitura Municipal. Final 
de Rodeio com cobrança 
de um kilo de alimento que 
depois foram doados as 
seguintes entidades:
 Santa Casa: 4.465,3 
Kg de alimentos. 

 Casa D. Conceição 
Caminho do Bem (atende 
p e s s o a s  d e f i c i e n t e s ) : -
180kg.  
 Casa de Apoio Canaã 
(trabalha com a recuperação 
de drogados): 180Kg. 
 O Desaf io do Bem 
arrecadou R$5.447,60, que 
foi distribuído entre o Asilo 
Santo Agostinho e Casa da 
Criança.
 O Sindicato em todas 
as Exposições faz questão 
de oferecer gratuitamento 
às entidades assistenciais 
espaços sem cobrança de 
a luguel  para que sejam 
montadas barracas com 
a  venda rever t ida  para 
as  ent idades.  Este  ano 
fo i  mon tado  a  Ba r raca 
do Pastelão (Asilo Santo 
Agos t inho) ,  La r  Esco la 
Joana de Ângelis e Pavilhão 
do comércio onde foram 
disponibil izados espaços 
sem custo para aos nossos 
a r t e s ã o s  e  o  M u s e u 
Municipal.
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Paranaíba vai sediar 5ª Feira Pró-
Genética no Sindicato Rural

 No dia 19 de outubro 
será realizada a 5ª 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 as 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 está 
tentando pleitear 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 
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 que trouxeram além 
do Nelore Padrão e Mocho 
também animais da raça 
Tabapuã. Foram 31 touros 
sendo 14 da raça Nelore 
Padrão, 13 Nelore Mocho e 
04 Tabapuã.
  Segundo o presidente 
do Sindicato Rural  Nilo 
Alves Ferraz, “Paranaíba 
foi a pioneira na realização 
deste evento no Estado de 
Mato Grosso do Sul. Deste 
modo estamos ajudando a 
consolidar esta feira para os 
demais município do estado”

A Feira será realizada dia 19 de outubro a partir das 07hrs no recinto da Leilosin.

Um levantamento junto aos produtores faz a feira obter sucesso 

Os pecuaristas fazem sua compras diretamente com o proprietário


