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Informe Sindical
Barra do Quaraí
A posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Barra do Quarai acontece no dia 4 de janeiro, quando
Harold Guedes da Luz Filho passará a presidir a entidade. Werner Arns, Nelson Narvaes, Claudiomar Bitencourt Sacconi, Cesar Lafayette Blanco de Lima,
João Juraci Cantarelli Filho e Werner Arns Filho também integrarão a diretoria.

Integração
Os funcionários do Sistema Farsul participaram, no
dia 15 de dezembro, de integração, realizada na Reserva Ecológica Família Lima, em Sapiranga. O objetivo da atividade era criar um ambiente de trabalho harmônico entre os servidores da Farsul, Casa
Rural e Senar-RS.

Cruz Alta
O Sindicato Rural de Cruz Alta comemorou, no dia
18 de dezembro, seus 70 anos. A data de fundação
é em outubro, mas a festividade foi feita com a celebração de final de ano. O diretor administrativo
da Farsul, Francisco Schardong, participou do
evento, no Parque Integrado de Exposições, onde
entregou placa em nome da federação ao presidente do sindicato, João Augusto Telles.

Frederico Westphalen
Lindo Ângelo Cerutti preside o Sindicato Rural de
Frederico Westphalen a partir de 16 de janeiro, quando acontece a posse da nova diretoria. Werner Konig, Gilberto de Souza Cunha, Rudi Ervino Kirchhof,
Lourdes Freo e Basílio Botton também fazem parte
da chapa eleita. A posse festiva da nova diretoria será
em 16 de janeiro.
Santa Bárbara do Sul
Tapera e Selbach
No dia 19 de dezembro, aconteceu a assembleia ge- O presidente do Sistema Farsul, Carlos Sperotral ordinária do Sindicato Rural de Tapera e Selbach, to, participou da posse da nova diretoria do Sinno Clube Aliança de Tapera. Na oportunidade, Ireneu dicato Rural de Santa Bárbara do Sul, presidido
Orth realizou a prestação de contas do período em por Libório Araldi, no dia 12 de dezembro.
que atuou como presidente. Ele deixa o cargo para
Caçapava do Sul
assumir a Prefeitura Municipal de Tapera. O novo preA 73ª Expofeira Agropecuária de Caçapava do Sul,
sidente é Gilberto Antônio Maldaner.
realizada de 9 a 12 de outubro, no Parque do Sindicato
Rural, recebeu em torno de 10 mil pessoas entre visiFormigueiro
O diretor administrativo da Farsul, Francisco Schar- tantes, expositores e credenciados e resultou no faturadong, participou, no dia 12 de dezembro, das co- mento de R$ 858 mil. Na 1ª Feira de Ventres foram
memorações do aniversário do Sindicato Rural de comercializadas 225 terneiras e vaquilhonas. Dos 174
ovinos à venda, 55 foram negociados. Os bovinos eram
Formigueiro.
218 em exposição, sendo que 102 foram vendidos. O
presidente da Farsul, Carlos Sperotto, prestigiou a solenidade de premiação dos expositores.
Mercovinos
A 16ª Mercovinos movimentou o comércio de ovinos
no Parque da Associação Rural de Bagé. A feira vendeu 300 animais ao valor médio de R$ 2,30, nas ovelhas, R$ 2,50 , nos capões, e R$ 3,00, nos cordeiros.
O evento foi promovido pela Associação Bageense
dos Criadores de Ovinos (Abaco) e pela Associação
e Sindicato Rural de Bagé.

Regional 6
O coordenador das Comissões da Farsul, João Picoli, participou de reunião da Regional 6, em Erechim,
no dia 17 de dezembro. Em pauta, a lavoura de trigo e
os financiamentos que não estão sendo liberados aos
produtores.
Candelária
O Sindicato Rural de Candelária festejou, no
dia 16 de dezembro, seus 43 anos de fundação.
Na ocasião, o assessor técnico da Farsul, Derly Girard, proferiu palestra sobre reserva legal. O chefe da divisão de planejamento e projetos do Senar-RS, Saulo Gomes, também participou das comemorações.
Falecimento
Arlindo Oliveira Ribeiro, que presidiu o Sindicato Rural de São Francisco de Assis de 1998 a 2004, faleceu no dia 24 de dezembro, aos 62 anos. Arlindo também presidiu a Cooperativa Agropecuária Mista Assisense e a Associação dos Arrozeiros de São Francisco de Assis.

