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Funcionários do Senar-RS são homenageados
Dentro da programação
de comemorações dos 15
anos do Senar-RS, foram
homenageados por tempo
de trabalho 35 funcionários,
colaboradores nas divisões
técnica, administrativa, financeira e de planejamento
e projetos da instituição. A
cerimônia de entrega aconteceu no auditório da Farsul,
no dia 19 de dezembro, e
contou com a participação de
ex-dirigentes da Farsul Camilo Cottens, João Jardim,
Hugo Paz e do ex-superintendente e desembargador
Eduardo Delgado, além de
conselheiros do Senar.
Foram jubilados funcionários entre cinco e dez anos
de casa e de dez a quinze
anos. Entre os colaborado-

Foram jubilados 35 funcionários por tempo de serviço

res com mais tempo de casa
estão o chefe da Divisão Técnica do Senar-RS, Taylor
Guedes, que começou trabalhando como estagiário na
Farsul, e a pedagoga Ivani

Farm propõe aos
CAS criação de
conselho misto
A Federação das Associações Rurais do Mercosul (Grupo Farm) propôs
ao Conselho Agropecuário
do Sul (CAS) a criação de
conselho misto para elaborar estratégias para que o
Mercosul enfrente a crise
econômica mundial. Conforme o presidente da Farsul, Carlos Sperotto, que
participou do encontro do
Grupo Farm, em Montevidéu, no dia 4 de dezembro, o CAS recebeu a sugestão positivamente e
também abordou o tema
na sua reunião. Docu-

mento divulgado pelo
grupo aponta problemas
que acometem a produção de todos os países do
bloco, como redução da
demanda e aumento do
protecionismo. A proposta é fazer o enfrentamento em conjunto.
Sperotto também esteve em Cuba, onde participou da 19ª Conferência da
Organização Internacional
de Saúde Animal (OIE)
para a América Latina. Na
ocasião foram tratadas as
mudanças nas normas sanitárias.

Sperotto, a mais antiga funcionária do Senar-RS.
No evento, o ex-presidente da Farsul Hugo Paz, integrante do primeiro Conselho
Nacional do Senar e primei-

ro presidente da entidade no
Estado, relembrou o nascimento do Senar. A criação se
deu a partir da inclusão na
Constituição de 1988 de artigo criando entidade nos

moldes de Senac e Senai
para o campo, que mais tarde seria regulamentada e
propiciaria o início das atividades de formação e promoção social para o homem
rural. “O Senar é sinônimo
de progresso, oportunidade,
desenvolvimento e, sobretudo, de valorização da espécie humana”, concluiu.
Na oportunidade, Paz recebeu do presidente do conselho administrativo, Carlos
Sperotto, uma placa de
agradecimento. Sperotto
enfatizou a importância de
cada um dos funcionários
nesta construção e informou
que a homenagem será estendida no próximo ano
também aos colaboradores
da Farsul.

