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EXPOINTER

Animais serão julgados no parque
Mesmo com o cancelamento
da 43ª Expointer pelas entidades promotoras, anunciado na
quinta-feira em razão das incertezas da pandemia da Covid-19,
as tradicionais provas técnicas
e julgamentos de raças que marcam o evento todos os anos no
Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, devem ocorrer entre 26 de setembro a 4 de outubro. A Federação Brasileira das
Associações de Criadores de
Animais de Raça (Febrac) já está avaliando modelos de atuação para se adaptar ao contexto, mas adianta que a ideia é
concretizar provas e julgamentos sem a presença de público e
com a consagração de campeões, embora sem a chancela
da Expointer.
O presidente da Febrac, Leonardo Lamachia, planeja organizar as atividades em pelo menos
duas etapas, de forma a diminuir o tempo de permanência
dos animais e das pessoas no
ambiente do parque. “Seriam
quatro dias para um número de
raças e cinco dias para as demais”, exemplifica, salientando
que a divisão dependerá da
agenda de cada associação. Ele

reconhece que em casos de entidades como a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos
Crioulos (ABCCC) e a Associação dos Cavalos Árabes é possível que a frequência se dê durante todo o período.
Na próxima semana, a Febrac vai se reunir com a Secretária de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr)
e com a Subsecretaria do Parque de Exposições Assis Brasil
para detalhar as ações. Lamachia antecipa que pretende
resgatar a origem da Expointer,
que, em seus primórdios era só
uma feira de animais. “Antes da
entrada das máquinas e de se
tornar internacional, era chamada de Exposição Estadual de
Animais e é assim que estou
pensando em denominar o que
pretendemos fazer”, ressalta.
De acordo com o dirigente, 14
associações já manifestaram interesse em participar na nova
modalidade, que terá julgamentos presenciais e transmissões
on-line. A realização dos remates ainda está em discussão.
“Vamos garantir que todos possam acompanhar de forma virtual”, assegura Lamachia.

SINAC SINDICATO NACIONAL DOS ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIO - CNPJ nº 43.058.148/0001-90.
Pelo presente edital, ficam convocadas as Administradoras de Consórcios que atuam no estado do RIO GRANDE
DO SUL a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 20 de julho de 2020 - a qual,
devido as medidas sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus, ocorrerá, excepcionalmente,
por meio de webinar, para apreciar a seguinte ordem do dia: 1) exame da pauta de reivindicação de normas
coletivas de trabalho pelo Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio do Estado do
Rio Grande do Sul; 2) designação de membros da comissão negociadora patronal; 3) autorizar o SINAC, por
seu Presidente Regional, a firmar convenção coletiva de trabalho ou acordo judicial para o período de 2020 a
2021 com a entidade sindical acima indicada; e 4) fixar contribuição negocial para o SINAC. HORÁRIO: 9h, 1ª
convocação, com a presença da totalidade de administradoras, ou às 9h30, em 2ª convocação, com a presença
de qualquer número de administradoras. A comissão negociadora patronal reunir-se-á com o sindicato
profissional, no mesmo dia, às 14h, também por webinar. A participação é assegurada a toda administradora
de consórcios que atue no estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, é necessário solicitar o link a esta Entidade,
até o dia 17 de julho, com Esther, recepcao@abac.org.br. A solicitação será atendida com a indicação de
representante da administradora e o envio de procuração na qual conste a outorga de poderes para deliberar
as matérias acima indicadas. Importante: para o controle e segurança, a participação será autorizada somente
à pessoa que tenha sido indicada por meio do procedimento acima indicado.
Porto Alegre, 04 de julho de 2020. Jocimar Augusto Martins - Presidente Regional Sul I SINAC.
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Cooperativismo fortalece
ações durante a pandemia
Característica do setor favorece decisões de apoio aos participantes tanto
para enfrentar a Covid-19 quanto os danos provocados pela estiagem
DIVULGAÇÃO / CP

E

mbora os tempos de pandemia desafiem todas as
atividades econômicas no
mundo, o presidente do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, assegura que o “cooperativismo sairá fortalecido” da
crise provocada pelo coronavírus.
A afirmação está respaldada nos
números crescentes – nos últimos
cinco anos, as 444 cooperativas
gaúchas registraram avanço de
56,7% no faturamento – e em
uma série de ações adotadas pelo
segmento nestes tempos turbulentos para beneficiar suas comunidades e a economia do Rio Grande do Sul.
Segundo Perius, as cooperativas agropecuárias mantiveram
apoio aos associados. “Há cooperativas, como as do setor de leite,
que até criaram empregos em plena pandemia”, destaca. “Algumas
ofereceram assistência técnica
gratuita aos produtores, outras
adotaram mais tolerância no acerto de contas”, pontua. Segundo
balanço do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, divulgado nesta semana, as cooperativas, divididas em
sete ramos de atividade, adiantaram R$ 37 milhões de sobras aos
associados; aplicaram R$ 21,3 milhões em benefícios financeiros e
novas linhas de crédito e R$ 4,3
milhões em assistência técnica,
entre outras iniciativas.
A Cotrijal, com sede em NãoMe-Toque, foi uma das cooperativas que resolveram, diante das
circunstâncias, ampliar o prazo
para os produtores que tiveram
grandes prejuízos em função da
estiagem quitarem seus débitos.
Além disso, o presidente da Cotrijal, Nei Mânica, diz que houve negociação das condições para que
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Em Nova Petrópolis, cooperativismo é homenageado em monumento

das cooperativas, a partir de agora, é fazer a agroindustrialização
dos produtos e pensar menos na
matéria-prima como commodity.
“A agroindústria emprega muita
mão de obra, agrega valor, gera
ICMS”, justifica.

o produtor fizesse um “excelente”
plantio de inverno e projetasse a
safra de soja e milho com alta tecnologia. “A história mostra que
nos momentos de dificuldade o
cooperativismo tem uma importância ainda maior”, enfatiza.
O presidente da Federação
das Cooperativas Agropecuárias
do Estado (Fecoagro), Paulo Pires, acredita que, diante da quebra das safras de soja e milho, o
setor poderá ter uma redução
pontual de faturamento em 2020
em relação a 2019. Ainda assim,
argumenta que o ramo agropecuário tem buscado constantes
melhorias na sua atuação e desempenho, tanto que conseguiu
ampliar a distribuição de sobras
em 17,8% (R$ 644,1 milhões) no
ano passado. O ramo agropecuário, que conta com 128 cooperativas, faturou, em 2019, R$ 31,3 bilhões dos R$ 48,9 bilhões da movimentação global do segmento cooperativista gaúcha.
Para Perius, o “grande dever”

DIA C. O Dia Internacional do
Cooperativismo, comemorado hoje, será lembrado com uma série
de atividades culturais, todas digitais, em função das limitações
impostas pela pandemia do coronavírus. Neste sábado, a partir
das 14h, haverá uma live nas redes sociais do Sistema OcergsSescoop/RS, para celebrar o dia.
Em 2020, segundo a Ocergs,
221 iniciativas já foram feitas
pelas cooperativas gaúchas, em
109 municípios, beneficiando
mais de 230 mil pessoas. Entre
as ações, estão doações de cestas básicas a famílias carentes
e agasalhos, limpeza das margens de rios e campanhas de
doação de sangue.

GAFANHOTOS

RECORD TV

Argentina dissipa ABPA estimula
nuvem de insetos atos pela saúde
A aplicação aérea de inseticidas na nuvem de gafanhotos vista em Sauce, na província argentina de Corrientes, na quinta-feira,
foi considerada “satisfatória” pelo Serviço Nacional de Sanidade e
Qualidade Alimentar da Argentina (Senasa), em avaliação feita
ontem. A expectativa do governo
argentino é que a aglomeração
de insetos tenha sido desfeita. Medidas de controle fitossanitário já
estavam sendo tomadas desde a
semana passada. A praga começou a ser observada em 21 de
maio e prejudicou principalmente
lavouras de milho. Na semana
passada, a nuvem chegou a estar
a 130 quilômetros de Barra do
Quaraí (RS), mas tomou outro rumo com a mudança das condições climáticas para chuva e frio.

Uma campanha com orientações sobre cuidados com a saúde
e prevenção ao coronavírus, tendo como público principal os trabalhadores da indústria de alimentos, está sendo veiculada aos domingos na Record TV, durante o
programa “A Hora do Faro”. Idealizada pela Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA), com
apoio da Associação Gaúcha de
Avicultura, a campanha lembra o
trabalhador dos cuidados que deve tomar depois da jornada laboral. O presidente da ABPA, Francisco Turra, ressalta que os protocolos adotados nos frigoríficos devem se manter também fora do
trabalho. “Queremos reforçar nossa preocupação com as pessoas,
as famílias, os consumidores e os
produtores”, reitera Turra.

