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Distribuição exclusiva para associados

Paranaíba:Cultura da soja em expansão

Na região de Paranaíba estima-se para que esta safra 2018/2019 já seja superior a 4000 hectares.

Iluminação

6ª Pró Genética

RECESSO

A Fundação Chapadão em
parceria com o Sindicato Rural
de Paranaíba realizou no
início de dezembro o plantio
de variedades de soja que
farão parte do experimento
safra 2018/2019. O plantio
foi realizado na Fazenda
Mascote de propriedade do
associado Dr. Milton Macedo
de Jesus. Esta será a sexta
safra seguida que é realizada
o experimento.
Estima-se que
a área plantada de soja
em Paranaíba na safra
2018/2019 já seja superior
a 4000ha. O Sindicato Rural
juntamente com a Fundação
Chapadão está incentivando
o desenvolvimento de uma
nova atividade no município,
com a assistência técnica
certa todos vão progredir.
Página 07

Palestra

O Sindicato Rural
informa que entrará
de recesso dia
24/12/2018, voltando
às atividades
normais
dia
07/01/2019.
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“Agradecemos os eventos e realizações deste ano de 2018”
rural

Caro amigo produtor

Nesta ultima edição
de nosso Jornal folha do
Produtor, farei um relato das
principais ações realizadas
pelo
nosso
Sindicato
durante o ano que se finda:
Em Fevereiro foi
realizado a 5ª etapa do Tour
da Soja em parceria com a
Fundação Chapadão, com
a participação de mais de
280 pessoas.
Em
Março
foi
realizado a Vitrine Mais
Inovação na Fazenda Boa
Esperança do Sr. Manoel
Vilela Assunção, com a
participação de mais de 80
pessoas, apresentando os
resultados do Programa
Mais Inovação.
Em Abril ocorreu a
Visita do Programa Pingo
D’Água,
nos
Distritos
de São João do Aporte,
Tamandaré e Assentamento
Serra
em
parceria
com o SENAR, sendo
atendido
380 pessoas,
com
procedimentos
odontológicos.
Em Maio Realizamos
à Festiva de Comemoração

dos 50 Anos de Fundação
do
Sindicato
Rural,
homenageando todos os
Ex-presidentes.
Em Junho tivemos
o programa Saúde do
Homem e da Mulher Rural,
em parceria com Senar
e
Prefeitura
Municipal,
foram
realizados 369
procedimentos
médicos.
Ainda no mês de Junho
alem da realização da
56ª EXPOPAR e 16ª
EXPOLEITE, tivemos em
parceria com o INPEV,
Capim Coopar e Camda
a Coleta Itinerante de
Vasilhames de Agrotóxicos,
na ocasião foram recolhidos
11.500kg de vasilhames e
atendidos 322 produtores.
No mês de Outubro
em parceria com a ABCZ
foi realizada a 5ª Feira
de Touros Pro- Genética
com 39 animais das raças
zebuínas.
Em Dezembro no dia 08
teremos o Ciclo de Palestras
sobre
Heveicultura
da
ATeG Mais Floresta e
ABC
Cerrado.
Quanto
aos Cursos da Parceria
Sindicato Rural e SENAR

até apresente data foram
realizados 64 Cursos, uma
média de 6 cursos por mês
e qualificado 719 pessoas.
R e c e b e m o s
reclamações de alguns
associados,
sobre
manutenção
deficitária
da rede e demora no
restabelecimento
de
falta de energia. Para
resolver
a
situação,
tivemos uma reunião com
Superintendente Regional
da ENERGISA Sr. Sandris
Xavier que justificou alguns
casos em que houve demora
no restabelecimento da
falta de energia e pediu
um prazo de 7 dias para
resolver as reclamações
apresentadas e colocou a
disposição para resolver
as reclamações de nossos
associados.
Portanto
colocamos
a disposição
de nossos associados para
intermediar a resolução de
algum problema, junto a
Enegisa .
Aproveitamos
a
oportunidade para convidar
todos associados com seu
dependente para participar
de nossa festiva de natal,

Folha do Produtor

que será realizada no dia
15 de dezembro com inicio
apartir das 11:00 horas,
ficaremos muito felizes com
a presença de todos, os
convites já foram expedidos
Finalmente desejo a
todos um feliz natal e um ano
novo cheio de realizações e
com muito sucesso.
Forte abraço a todos e
boa leitura.
Nilo Alves Ferraz Presidente
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Evento

MS Agro 2018: Com a presença de mais de 300 pessoas, Maurício
Saito destaca importância da restruturação política do País
O presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Nilo Ferraz esteve presente no evento.
O Sistema Famasul
– Federação da Agricultura
e Pecuária de MS realizou,
nessa quarta-feira (21), o MS
Agro 2018. Para um público
de mais de 300 pessoas,
o presidente da instituição,
Mauricio Saito, destacou
temas relevantes para a
agropecuária brasileira e de
Mato Grosso do Sul, como
o cenário político para 2019.
“O MS Agro acontece em um
momento muito importante
do nosso país País,
considerando o sentimento
de otimismo por parte do setor
produtivo. 			
Tivemos novidades esse
ano que são fundamentais
para que possamos quebrar
todos os nossos paradigmas
sobre a política atual, tanto
em relação à eleição de um
presidente, que vem sem
nenhum tipo de ligação como
o que aconteceu no passado,
como a recondução do
nosso governador Reinaldo
Azambuja, a quem o Sistema
Famasul encaminha as
congratulações”, afirmou
Saito. Diante disso, o
presidente da Federação
reforçou os desafios
econômicos e políticos
para o próximo ano: “Há
uma necessidade de
restruturação não só no
estado de Mato Grosso do

Sul, mas no nosso país.
Nossa principal indagação
é de como solucionar todos
esses problemas, partindo
do princípio da necessidade
de atuação efetiva de cada
cidadão, nesse compromisso
de reestruturar, fazer e apoiar
as reformas necessárias”.
Em seguida, o secretário
de Governo e Gestão
Estratégica do Governo de
MS, Eduardo Riedel, salientou
que o evento acontece em
um momento apropriado.
“Mato Grosso do Sul, de certa
forma, se faz protagonista
no cenário nacional, devido
à importância da indicação
de uma deputada, oriunda
dessa Casa, como Ministra
da Agricultura [Tereza Cristina
Côrrea da Costa Dias], e um
deputado, também aqui de
Mato Grosso do Sul, agora
como Ministro da Saúde
[Luiz Henrique Mandetta]”.
A primeira palestra foi do
professor da Escola de
Economia de São Paulo, da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV EESP), pesquisador do
Centro de Agronegócios da
FGV (GV Agro) e coordenador
dos MBAs em Gestão
Estratégica no Agronegócio,
Felippe Serigatti, que abordou
o tema: ‘Cenários para a
Economia Brasileira e para o
Agronegócio sob a ótica do

Maurício Saito destacou temas relevantes para a agropecuária no MS

Novo Governo’. Em seguida,
o cientista político, mestre e
doutor pela PUC-SP, professor
do Insper e analista político
com participação em vários
veículos de comunicação,
Carlos Melo, proferiu a
p a l e s t r a ‘ Te n d ê n c i a s n a
Política Brasileira sob a ótica
do Novo Governo’
Talk Show – Altamente
interativo, a mesa de debate
do MS Agro contou com a
participação do presidente do

Sistema Famasul, Mauricio
Saito, e dos palestrantes,
tendo como mediador, o
jornalista, William Waack.
A diretoria da Famasul
participou do evento.
Estiveram presentes vários
representantes da área e
mais de 45 presidentes de
sindicatos rurais prestigiaram
o MS Agro. Matéria completo
no site do Sindicato: http://
www.sindicatoruralparanaiba.
com.br.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Agosto 2018

ATeG Mais Leite e ATeG Hortifruti
O SENAR/MS em
parceria com o Sindicato
Rural de Paranaíba está
realizando o curso Negócio
Certo Rural (NCR) ministrado
do dia 26/10/2018 com
término previsto para o dia
14/12/2018, com encomntros
semanais de 8 horas/aula,
totalizando 05 encontros e
02 semanas de consultoria
na propriedade.
Este curso habilita
os produtores rurais a

receberem assistência
técnica e gerencial (ATeG),
oferecidas pelo SENAR/MS,
de forma 100% gratuita, com
duração de 02 anos. Nesse
período, técnicos do Senar
(Agrônomos, Veterinários
e Zootecnistas) visitarão a
propriedade uma vez por
mês por 4 horas, realizando
laudo e recomendação.
Cursos NCR’s feitos
anteriormente revelaram
resultados satisfatórios,

tanto no Mais Leite como no
Mais Inovação (Pecuária de
Corte).
O instrutor Rui
Henrique Maroso Gessi,
formado em Engenharia
Agronômica
pela
Universidade Federal
de Dourados, tem papel
fundamental no processo
de aprendizado dos futuros
assistidos, pois é nessa fase
que é feito todo planejamento
e estudo de casos sobre a

viabilidade ou não do plano
de negócio.
São 30 alunos,
dividos em duas turmas,
01 para o Mais Leite e 01
p a r a o H o r t i f r u t i . To d o s
são produtores rurais de
Paranaíba e já exercem a
função desejada. O objetivo
do Senar é formar produtores
preparados para o mercado
e prevenidos sobre futuros
riscos, executando o trabalho
conforme planejamento.
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Prestação de Contas

Balancete do Sindicato Setembro 2018

Refis do Funrural tem novo prazo de adesão: 31 de dezembro de 2018
O governo federal
publicou nesta sexta-feira
(9/11) no Diário Oficial da
União a lei que prorroga
para 31 de dezembro de
2018 o prazo limite para
contribuintes aderirem ao
parcelamento do Fundo de
Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural), conhecido
como Refis do Funrural. A
prorrogação foi publicada
dez meses depois de
o presidente Michel
Temer sancionar a lei nº

13.606/2018, que instituiu o
Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR) com
prazo original de 28 de
fevereiro.
O Refis do Funrural
permite que produtores
rurais e empresas ou
indústrias que adquirem
produtos agrícolas paguem
as dívidas em condições
mais benéficas de juros,
multas e encargos legais.
No Refis do Funrural, os
contribuintes podem quitar as

dívidas em até 176 parcelas
mensais, o que corresponde
a quase 15 anos.
A base de cálculo do
Funrural é a receita de
vendas da produção. Para
os produtores rurais, incide
a alíquota de 0,8%. Em
relação aos adquirentes,
a alíquota é de 0,3%. Em
ambos os casos, para aderir
ao Refis o contribuinte deve
pagar, como entrada, 2,5%
da dívida total.
Também conhecido como

Refis Rural, o programa
refinancia as dívidas de
produtores rurais oriundas
do não recolhimento da
contribuição previdenciária
dos empregados, o Funrural.
O pagamento do Funrural
voltou a ser obrigatório após
um novo entendimento do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que julgou a
contribuição constitucional
a partir da mudança do voto
do ministro Alexandre de
Moraes.
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Comparecimento

Sindicato Rural de Paranaíba realizou
palestra com Dr. Luiz Divino Ferreira
Foi realizado na noite
do dia 22, segunda-feira na
Tatersal do Sindicato Rural
uma importante palestra
sobre a Lei nº13.467/2017
que dispõe sobre as Leis
Tr a b a l h i s t a s q u e e s t ã o
em vigência desde o ano
passado. O titular da
Vara do Trabalho Dr. Luiz
Divino Ferreira explicou
as mudanças que altera
as relações de direitos
trabalhistas de empregado
e empregadores.
A Lei nº 13.467/2017,
conhecida como Lei da
Reforma Trabalhista,
apresentou inúmeras
alterações nas relações
de trabalho, bem como
regulamentou temas de
extrema relevância. Trata-

se de um instrumento que
representa um avanço para
a modernização trabalhista
no Brasil, ainda que sujeito
a aperfeiçoamentos.
A palestra foi voltada
aos empregadores,
alunos acadêmicos
(universitários),
contabilistas e também
para o meio jurídico. Dr.
Divino explicou os motivos
que levaram o legislador
a mudar a legislação
trabalhista e alguns pontos
destas mudanças.
O presidente do
sindicato Nilo Alves Ferraz,
agradeceu ao Dr. Divino
por ter aceitado o convite
para ministrar esta palestra
e aos convidados que
compareceram ao evento.

O juiz explicou pontos importantes das mudanças da lei trabalhista

Reunião com supervisor regional da Energisa
O Presidente do
S i n d i c a t o S r. N i l o A l v e s
Ferraz, após Receber
reclamações de alguns
dos associados, sobre
manutenção deficitária
da Rede e demora na
regularização de falta de
energia. Fez uma Reunião
com o Supervisor Regional
da Energisa Sr. Sandris
Ve r l e i S o a r e s X a v i e r,
juntamente com o Tesoureiro
do Sindicato Sr. Manoel
Bertoldo Neto(Neco)
e foram bem recebidos
pelo Supervisor, que após
relatar as dificuldades que
a Empresa enfrenta nesta

época do ano, nos disse
que toda a equipe esta
mobilizada para resolver
os problemas com falta de
energia no menor tempo
possível e quando recebem
a ocorrência imediatamente
e acionado a equipe que
devera ir para o local dentro
de 6 horas. Porem havendo
reclamações de uma linha a
equipe vai na ponta da linha
e regulariza o problema,
entendendo que toda a linha
foi recuperada, acontece que
talvez alguns consumidores
teve outro problema, e
nesse caso se não efetuar
novamente a solicitação

de ocorrência, ira ficar sem
energia, porém atualmente
estão passando whtasApp
para os consumidores que
abriram ocorrência afim
de verificar se o problema
foi resolvido. Durante a
reunião o Supervisor

pediu um prazo de 7 dias
para resolver todas as
reclamações apresentadas
e colocou a disposição
do Sindicato Rural para
resolver no menor prazo as
reclamações apresentadas
pelos associados.
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Soja

Paranaíba: Cultura da Soja em expansão
A
F u n d a ç ã o
Chapadão em parceria
com o Sindicato Rural de
Paranaíba realizou no início
de dezembro o plantio de
variedades de soja que
farão parte do experimento
safra 2018/2019. O plantio
foi realizado na Fazenda
Mascote de propriedade
d o a s s o c i a d o D r. M i l t o n
Macedo de Jesus. Esta será
a sexta safra seguida que
é realizada o experimento.
Os resultados obtidos nos
anos anteriores permitiram
concluir que Paranaíba está
apta para o cultivo da soja.
Deste modo, um resumo
dos resultados obtidos
anteriormente foram objeto
de um comunicado técnico
emitido pela Fundação
Chapadão com a intenção
de divulgar Paranaíba como
uma nova fronteira agrícola
da cultura da soja e incentivar
esta atividade na região.
Segundo o secretário
do Sindicato Rural de
Paranaíba e filho do
p ro p ri e t á r i o d a F aze n d a
Mascote, Fábio Macedo, a
lavoura experimental desta
nova safra está tendo um
excelente desenvolvimento
e os resultados obtidos nos
anos anteriores incentivaram
os primeiros produtores a
investir na atividade no
município. “Na safra 2018/19
aumentamos a área de
lavoura comercial plantada
na fazenda e já preparamos
novas áreas para uma
expansão ainda maior na
safra 2019/20, sabemos de
outros produtores com áreas
bem maiores que também
foram plantadas. Torcemos
pelo sucesso de todos para

que incentive mais pessoas
a entrar na atividade com
segurança nos próximos
anos.
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 já seja superior
a 4000ha. “Sabemos que
4000ha 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”,
concluiu Fábio.
Extremamente feliz
por ver o trabalho iniciado
pelo Sindicato Rural
juntamente com a Fundação
Chapadão está incentivando
o desenvolvimento de uma
nova atividade no município,
o presidente Nilo Alves
Ferraz demonstra toda sua
felicidade e satisfação.
“Esperamos que os primeiros
a investirem na soja na nossa
cidade tenham sucesso e
incentivem mais produtores
a investirem nesta cultura
sempre com assistência
técnica competente, gerando
emprego e renda e trazendo
desenvolvimento para o
município. Ficamos muito
felizes em saber que este

trabalho realizado pela
Fundação Chapadão
e o Sindicato Rural de
Paranaíba está obtendo

sucesso e poderá colaborar
com o desenvolvimento
do agronegócio de nossa
cidade e região”, finalizou.
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Alerta

Prazo do CAR encerra dia 31 de dezembro,
em MS mais de 90% das áreas estão inscritas
Alerta da Famasul é para que produtores façam o cadastro dentro do prazo
O prazo para
os produtores rurais
preencherem o CAR –
Cadastro Ambiental Rural
encerrará no dia 31 de
dezembro deste ano, o
alerta é feito pela Famasul –
Federação da Agricultura e
Pecuária de MS, orientando
os produtores a não deixarem
a adesão para última hora.
De acordo com os dados
do Imasul – Instituto de
Meio Ambiente de MS, até o
momento, aproximadamente
90% das áreas rurais estão
cadastradas, o que equivale a
mais de 62 mil propriedades,
ultrapassando 31 milhões de
hectares. “Podemos dizer
que o CAR pode proporcionar
ao agro o símbolo Green
Card, elevando o status
conservacionista do nosso
setor. É um compromisso
que o produtor tem com o
meio ambiente”, afirma o
diretor-tesoureiro do Sistema
Famasul, Marcelo Bertoni,
destacando que o CAR é um
cadastro obrigatório para
todas as propriedades rurais.
O governo do
estado, destaca o diretor da
Federação, é responsável

pelas propriedades de
pequeno porte, ou seja, que
p o ssu e m até 4 m ódulos
fiscais, considerando que
cada município tem tamanho
de módulo diferente. Em Mato
Grosso do Sul, variam de 15
a 110 hectares. “Quanto
mais próximo dos 100% da
área total cadastrável, com
mais clareza mostraremos
o trabalho desenvolvido
pelo agro em prol do meio
ambiente, resultando em
um mapeamento preciso da
sustentabilidade no campo”,
acrescenta Bertoni.
Essa é a primeira

fase do CAR. Em seguida,
as informações, que são
autodeclaratórias, passarão
por uma análise técnica
e comprobatória, o que
significa que é preciso
ficar atento ao cadastro e
acompanhar o andamento
do seu registro no Siriema –
Sistema Imasul de Registros
e Informações Estratégicas
do Meio Ambiente.
Segundo Bertoni,
quem não se cadastrar
pode sofrer sanções: “O
produtor rural que não tiver
o CAR é impedido de fazer
o licenciamento ambiental,

ficando irregular em sua
atividade, restringindo
comercialização e acesso a
créditos”.
O CAR está previsto
no Código Florestal (Lei
12.651/2012) e é obrigatório
para todos os imóveis rurais,
inclusive aqueles que não
possuam irregularidade
alguma. Os produtores
com passivos a regularizar
devem, primeiramente,
cadastrar suas propriedades
no CAR. Desta forma,
poderão aderir ao Programa
de Regularização Ambiental
(PRA).

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

Balancete do Sindicato Outubro 2018

Nova ministra da Agricultura quer proteger produtores de leite
As importações brasileiras
de leite voltaram a subir. De
setembro para outubro, por
exemplo, o volume comprado
cresceu 114% se comparado
ao mesmo período do ano
passado. Os dados foram
divulgados pelo Cepea/Esalq.
Já as exportações
brasileiras de leite recuaram
quase 30% se comparadas
às vendas de outubro de
2017. O déficit na balança
comercial do leite aumentou
55%, com saldo negativo de

um pouco mais de US$ 53
milhões ou 149 milhões de
litros.
Apesar destes números, que
mostram um desequilíbrio no
mercado leiteiro do Brasil, a
boa notícia é que a próxima
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, deve modificar as
regras do Mercosul para
proteger os produtores de
leite. Quem confirma isso é
o presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de
Leite, Geraldo Borges.
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Oportunidade

Sindicato Rural recebeu palestra com o presidente da Abraleite
Foi realizado no dia 26/09
na Tatersal do Sindicato Rural
uma palestra com o presidente
da Associação Brasileira dos
Produtores de Leite (Abraleite),
Geraldo Borges. A Abraleite
foi criada para representar os
produtores e criadores de raças
leiteiras de todo o Brasil na luta por
preços justos e estáveis. Um dos
objetivos da entidade é promover a
pecuária leiteira com a realização
de feiras, seminários e diversos
outros eventos que divulguem
o leite e seus derivados como
alimento nutricional e saudável
perante toda população brasileira.
Geraldo explicou como
tudo começou: Inicialmente
com 500 sócios fundadores, o
presidente da Abraleite, destaca
que os produtores de leite formam

a maior categoria de produtores
rurais do Brasil. “Temos grandes
expectativa para o crescimento da
Associação, tendo em vista que
o Brasil tem mais de um milhão
de produtores de leite que agora
serão representados em seus
interesses”.
Estiveram presentes na
palestra a diretoria do Sindicato
Rural, produtores e convidados.
Todos foram convidados a
participarem da associação que
está lutando pelos direitos da classe
produtiva do leite.Produtores de
leite e criadores de todas as raças
leiteiras do país que tiverem o
interesse em se filiar a Abraleite,
devem mandar um e-mail para
associacaoabraleite@gmail.com
para solicitar o formulário de
inscrição.

A Abraleite vai representar mais de um milhão de produtores de leite.

ANIVERSARIANTES DO MÊS NOVEMBRO/DEZEMBRO 2018
A Diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba deseja a todos os associados feliz aniversário!
Neide Arazini Garcia.........01/11
Adélia Ferreira Leal...........02/11
Valdevir Porfírio Paulino...02/11
Maria Jose de A. da Silva..02/11
Deofrazio Martins Souza...02/11
Adailza Paula Costa...........03/11
Maria Inês Vilela................04/11
Bento de Souza Tosta.........04/11
Emilio Soares Públio.........05/11
Erlon Jose Geraldo.............05/11
Mariella Segura Chaves.....05/11
Wainer de Freitas Ferreira.05/11
Martinho Palma Mello Jr...06/11
Lucy Costa Freitas Leal.....06/11
Rita Cássia Cunha Ovídio.06/11
Anderson Alves G. Paula...06/11
Josiane Rosa da Costa........07/11
Ruth Correa da Silva..........08/11
Nelson Vicente P. Junior....10/11
Maria Célia Fedossi...........11/11
Ana Carolina R. Oliveira...12/11
Walber Mendes Ramos......13/11
Hernany R. Macedo...........14/11
Rosangela S. B. Oliveira...15/11
Ymara Lucia Z. Palchetti...17/11
Marcos Rogério da Silva...17/11
Ângela Maria G. Azeredo..17/11

Gilson Alves Munhoz........18/11
Cleidemar Lima do Prado..18/11
Maria A. Souza Moraes.....19/11
Paola Souza Duarte............21/11
Victor M. Queiroz Ovídio..21/11
Alberto G. Moraes.............23/11
Sebastião Nilce Souto........23/11
Terezinha Maria de Jesus...23/11
Izaura Claudina Silveira....24/11
Neusvar Chaves Oliveira...25/11
Ivanir Alves F. Freitas........25/11
Marcos C. Reis Gasperini..26/11
Luzia Conceição B. Alves.28/11
Aurita Ferraz Agi...............29/11
Ana C. Jalles Guimarães....29/11
Claudemir dos Anjos.........29/11
Gelso Lazaro Rodrigues....30/11
Sinval Jesus Borges...........30/11
Marcelo Miranda Soares....01/12
Aparecida Edith Gutierrez 02/12
Marisa Regina P. Apreia....03/12
Ademilson Pedro F. Silva..02/12
Edna Mara Panucci Silva..04/12
Gilson G. Carvalho............05/12
Ivon Leal de Freitas...........05/12
Rosa M. B. R . Ferraz........05/12
Aline N. F. Oliveira...........07/12

Diva R. O. G. Machado.....07/12
Veny Martins de Oliveira..07/12
Sandra R. Tiago Silva........07/12
Conceição José Custodio...08/12
Manoel C. Chaves..............08/12
Kátia Grande M. Ferreira..09/12
Elias José de Freitas...........12/12
João C. Ferraz Macedo......12/12
Manasses O. B Filho..........12/12
Tânia Ap. A. Oliveira.........12/12
Suely Souza Santos...........13/12
Tânia L. P. Melo Queiroz...13/12
Isa Marcela Silva Braga.....13/12
Eugenia Leal Buso.............14/12
Neio Lucio B. Righeto.......15/12
Julia Chigueko Morimoto..15/12
Waine Aparecida Freitas....15/12
Gilmar Moura de Paula......16/12
Gilberto Bergantini............16/12
Edevaldo Chaves Souza.....17/12
Francisco Manoel Zocal.....18/12
Antonio Eduardo Apreia....19/12
Eduardo Oliveira Mendes..18/12
Lucinda Barbosa Dias........19/12
Arlete Costa Freitas...........20/12
Antonio A. Custodio Maia.20/12
Maria A. N. Machado........20/12

Maria Carmo F. Arantes.....21/12
Josina Paulina El Assal......22/12
Aparecida Fátima Bruno....22/12
Cleide R. Alves Ferreira.....22/12
Fátima Regina Zeoli Curti.23/12
Natal Ferreira de Freitas....24/12
Paulo Cézar D. Borges.......24/12
Maria Queiroz Tiago..........24/12
Fracisco Ishibashi..............25/12
Maria Jose Socorro............25/12
Guido R. Freitas Junior......25/12
Wladislau Garcia Leal.......26/12
Mirian E. G. Franco...........26/12
Leandro Pereira de Rossi...26/12
Alessandra C. P. Souza......26/12
Ralf M. Mello Oliveira......27/12
Luciano H. Bortolozo........28/12
Maria Luciane Q. L. Prado28/12
José Claudio B. Ferraz.......29/12
Claudiolino Garcia.............29/12
Acioli Ribeiro....................30/12
Gilmar Fonseca Silva.........30/12
Izanilda Carlos dos Santos.30/12
Ana Maria Jesus Ribeiro....30/12
Alessandra S. G. Macedo...30/12
Dalva Ap. M. Ribeiro.........31/12
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Oportunidade

Sindicato realizou 65 cursos no ano de 2018
Parceria entre Sindicato/Famasul e Senar já capacitaram 719 produtores rurais.
O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar/
MS – Sistema Famasul)
ofereceu no município de
Paranaíba em parceria com o
Sindicato Rural 65 cursos de
qualificação para produtores
rurais.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 15
alunos em formação e após
a conclusão, todos estão
preparados para trabalhar
no mercado de trabalho. 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,
os cursos tem cada ano

Curso de Utilização de Drones como Tecnologia de Precisão.
que passa mais procura, “
são cursos que despertam
interesse para quem vive no
meio rural, pois são realizados
com produtos ou serviços
que existem em seu dia-adia. Para o produtor rural
sâo: inseminação artificial,
adestramento de equinos,
implantação e manejo
básico de piscicultura,
educação ambiental no
campo, informática básica,
informatica avançada, sangria
de seringueiras, manejo
nutricional de bovinos,
programa negócio certo rural,
como produzir leite com
qualidade, doma racional,
preparo e utulização do couro,
processamento de carne de
peixe, produção artesanal de
embutidos e defumados de
suínos, etc. Já para quem vive
na propriedade rural os cursos
são: preparo de remédios
caseiros, produção caseira
de pães, bolos, biscoitos
e salgados, artesanato
de bordado livre, cultivo
de orquídeas, fabricação
de produtos de limpeza,
processamento caseiro do
milho, fabricação caseira dos
derivados do leite, plantio e
manejo do pomar, etc”.

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
do Estado.
O Sistema Famasul é
uma das 27 entidades sindicais
que integram a Confederação
da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA). Como
representante do homem do
campo, põe seu corpo técnico
a serviço da competitividade
da agropecuária, da segurança
jurídica e da valorização do
homem do campo.
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5ª Feira do Pró-Genética movimenta MS com oferta
de animais com avaliação genética positiva
O aumento da excelência dos animais apresentados mostrou o cumprimento dos objetivos da ABCZ
O fim de semana
foi
movimentado
por
uma grande feira do PróGenética
em
Paranaíba
(MS). O destaque do evento
ficou para a qualidade dos
animais ofertados. 100% dos
reprodutores disponibilizados
tinham avaliação genética
positiva. “Isso mostra que
estamos realmente cumprindo
o papel de aumentar, cada
vez mais, a excelência dos
animais apresentados com
objetivo de levar efetivamente
melhoria para o rebanho
comprado”, comenta o diretor
da ABCZ, Rivaldo Machado
Borges Júnior, responsável
pelo Pró-Genético.
A 5ª edição da Feira
Pró-Genética que é uma
realização da ABCZ em
parceria com o Sindicato
Rural, foi realizada no dia
19 de outubro no período
das 7hs às 16hs no Parque

Com a presença do técnico da ABCZ, diretoria, vendedores e compradores vários touros foram vendidos

de
Exposições
Daniel
Martins Ferreira. Segundo o
secretário do Sindicato Rural,
Fábio Macedo organizador
do evento, foi realizado
um
levantamento
prévio

Os pecuaristas fizeram suas compras diretamente com o proprietário

para captar o número de
touros que os produtores
gostariam de obter. Estiveram
participando vários criadores
que trouxeram animais das
raças Nelore Padrão e Mocho.
Dos 29 touros inscritos
na
Feira
Pró-Genética
realizada na Tatersal do
Sindicato Rural, 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.
Walfredo Brandão Oliveira,
zootecnista e técnico da
ABCZ,
disse:
“O
PróGenética é uma oportunidade
para os produtores que têm
interesse em adquiri touros

de raças zebuínas com
crédito facilitado, orientação
técnica e possibilidade de
negociar diretamente com os
criadores”.
A diretoria do Sindicato
ficou muito satisfeita com
o resultado final da feira,
Fábio disse que, “já se pensa
na realização da 6ª feira”.
O presidente do Sindicato
Rural de Paranaíba Nilo
Alves Ferraz e o secretário
Fábio
“agradeceram
o
comparecimento
dos
criadores
que
estiveram
presentes, aos compradores,
visitantes e em especial ao
Valfredo que em todos estes
anos, incentivou e colaborou
para a realização e sucesso
do evento”.

