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BOA ESPERANÇA
CONCURSO REVELA JOVENS TALENTOS



O 2º Concurso de Qualidade de Cafés 
“Good Hope Coffee”, organizado pelo  Sin-
diboa - Sindicato dos Produtores Rurais de 
Boa Esperança e pela empresa Cabral Spe-
cialty Coffee, revelou, pelo menos, dois jo-
vens talentos: LUIZA MACEDO e RODRIGO 
LEITE.

Luiza é filha da cafeicultora, LUCIENE DE 
OLIVEIRA, que ficou em 1º lugar. E ela pró-
pria conquistou a terceira colocação, ins-
crevendo um lote em seu nome. Já Rodrigo 
é o responsável por mudanças importan-
tes no processo de produção do café do 
seu xará e avô, RODRIGO MOREIRA DE 
ARAÚJO, que resultaram na conquista do 
segundo lugar.

Em comum, eles têm o fato de terem estu-
dado fora e retornado para Boa Esperança 
com muita vontade de aplicar o conheci-
mento que adquiriram na Universidade e 
em outras empresas.

Clique no link e acesse a matéria completa.
http://www.sistemafaemg.org.br/noticias/
concurso-revela-jovens-talentos
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LUIZA 
MACEDO 
3º lugar

RODRIGO LEITE (o quarto da esquerda 
para a direita), PEDRO ARAÚJO, 

MARCELO ARAÚJO, o avô RODRIGO 
ARAÚJO e MARIA ARAÚJO.

LUCIENE DE 
OLIVEIRA
1o. lugar
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CONCEIÇÃO DO 
RIO VERDE

O 126º Leilão Misto de Bovinos de Qualida-
de, do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Conceição do Rio Verde, será em 20 de no-
vembro, às 18h, no Parque de Exposição  - 
Trevo BR 267.

Informações:
(35) 3335-1066
(35) 9 9750-9012
(35) 9 8813-8866
(35) 9 9144-0116
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POMPÉU
REUNIÃO COM A CEMIG

A Cemig apresentou seu plano de inves-
timentos com o objetivo de melhorar o 
atendimento e as constantes interrupções 
de energia na região de Pompéu, durante 
reunião na Assembleia Legislativa. 

Participaram o presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Pompéu, PAULO 
HENRIQUE DE SOUZA LINO, a coordenado-
ra da Gerência Técnica do Sistema FAEMG/
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SENAR/INAES e representante dos produ-
tores no Conselho de Consumidores, ALI-
NE VELOSO e o deputado estadual, ARLEN 
SANTIAGO.

 “A CEMIG apresentou análise de ca-
sos das unidades consumidoras ru-
rais, as soluções que estão sendo to-
madas e também o planejamento de 
obras para a média e alta tensão,” 
PAULO HENRIQUE.

“Há necessidade de estratégia para 
manutenção regular das redes elétri-
cas rurais. Em breve, a CEMIG apre-
sentará o seu planejamento plu-
rianual  para a nova diretoria do 
Sistema FAEMG,” - ALINE 
VELOSO.
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SABINÓPOLIS
HOMENAGEM

Quinze produtores de Queijo Minas Arte-
sanal da microrregião do Serro, autorida-
des e entidades que prestaram serviços 
importantes, para o produtor rural minei-
ro, serão homenageados pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais de Sabinópolis, com 
o apoio do Sistema FAEMG/SENAR/INAES e 
da prefeitura municipal
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A solenidade será em 19 de novembro, no 
Espaço Livre Recepções, em Sabinópolis 
(MG).

O presidente do Sindicato Rural, FRANK 
MOURÃO BARROSO, disse que o objetivo 
é valorizar o produtor, reconhecendo a im-
portância do seu trabalho para a econo-
mia regional, gerando emprego e renda. 

“Com a certificação das queijarias 
e as boas práticas de produção, 
os queijos da região atravessaram 
fronteiras e tiveram reconhecimen-
to internacional. Tivemos mudanças 
expressivas na legislação, mas ainda 
precisamos avançar, para adequá-
-la melhor à realidade do produtor.” 
– FRANK BARROSO.
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