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SINDICATOS
Notícias

BOM DESPACHO   



Boa notícia! O Sindicato dos Produtores 
Rurais de Bom Despacho firmou parceria 
com a Unicesumar para oferecer bolsas de 
estudo em cursos de graduação e pós-gra-
duação.

Vai perder essa oportunidade?

Informe-se:
(37) 9 9198-3310 ou
(37) 3231-9610
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DORES DO 
INDAIÁ 

ARNALDO É HOMENAGEADO

ARNALDO MATOS recebendo o troféu das 
mãos dos apresentadores do programa 

Flash Minas, da TV Alterosa

O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Dores do Indaiá, ARNALDO MA-
TOS, foi homenageado em evento promo-
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vido pelo programa Flash Minas, da TV Al-
terosa. 

A iniciativa premiou personalidades de 
vários segmentos que se destacaram em 
2021 na região Centro-Oeste de Minas.

“Dedico esse prêmio aos produtores 
rurais que, todos os dias, fomentam 
o agronegócio mineiro. O reconheci-
mento me motiva a trabalhar cada 
vez mais por vocês,” ARNALDO.

Atualmente, com o apoio da diretoria, 
Arnaldo está construindo um Centro de 
Eventos no Parque de Exposição, com 
1.100 metros de área. Desde que assu-
miu a presidência em 2019, ele reformou 
a sede, adquiriu uma balança rodoviária, 
firmou convênios que beneficiam os pro-
dutores rurais e promoveu dezenas de lei-
lões e cursos.
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GUAPÉ
QUALIDADE DO LEITE

Que tal melhorar a qualidade do leite que 
você produz?  

O Sindicato dos Produtores Rurais de Gua-
pé promove, em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, o curso Qualidade 
do Leite.

Médica-veterinária 
JULIANA ROSA

A instrutora será a médi-
ca-veterinária, doutora em 
Ciências-Veterinárias pela 
Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) e Embrapa 
Gado de Leite, JULIANA 
ROSA. 

Ela explica que o 
curso é dirigido a 
colaboradores, pro-
prietários de fazen-
das e estudan-
tes das ciências 
agrárias.
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Abrange:

• Medidas para se enquadrar na legisla-
ção vigente

• Como reduzir a Contagem de Células 
Somáticas (CCS) e a Contagem Bacte-
riana Total (CBT)

• Limpeza e sanitização da ordenhadeira 
e do tanque de expansão

• Secagem das vacas
• Prevenção e trato da mastite
• Limpeza das instalações
• Anatomia da glândula mamária, produ-

ção e descida do leite
• Como evitar o uso de ocitocina injetá-

vel

“Tudo isso agrega valor ao leite e ga-
rante um melhor preço pago ao pro-
dutor,” JULIANA ROSA.

De 30 de novembro a 2 de dezembro, das 
8h às 17h (Carga horária: 24h)
Idade: 18 a 59 anos.
Local: Fazenda Rio Grande
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Inscrições: 
ANDERSON TOSTES SOARES (mobilizador)
(35) 3856-1382
(35) 99916-3753
andersonsprg@yahoo.com.br
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NOVA PONTE
8



Precisando renovar seu plantel? 
 
Tem Leilão do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Nova Ponte em 25/11, às 16h. 
 
Transmissão pelo canal TV Rural no YouTu-
be 
 
Informações e lances: 
(34) 9 9670-0550 
(34) 9 9125-0550
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


