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SINDICATOS
Notícias

ALMENARA
DIA DE CAMPO

Se você mora na região de Almenara, pro-
grame-se para participar do Dia de Cam-
po, em 6/11, a partir das 13 horas, na 
Fazenda Porto Alegre, com palestras temá-
ticas:



• Às 13h30, o médico-veterinário ROMEU 
DUQUE falará sobre: “IATF como Fer-
ramenta na Redução do DEL (Dias em 
lactação)”

• Às 14h20, o engenheiro agrônomo 
WALTER RIBEIRO falará sobre “Manejo 
Intensivo de Pastagens”

• Às 15h10, o zootecnista, BRUNO LAGE, 
fará um estudo de caso da fazenda 
Porto Alegre.

Na sequência, haverá visita às unidades 
produtivas da fazenda Porto Alegre.

“Temos exemplos de produtores que 
estavam desistindo  da atividade e, 
depois das assistências e cursos, re-
tomaram os trabalhos com ótimos 
resultados. Esse é um dos objetivos 
do nosso sindicato, em parceria com 
o Sistema FAEMG/SENAR/INAES. Ti-
rar leite no semiárido não é tarefa 
fácil,” CARLOS AURÉLIO FERRAZ VE-
NENO, presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Almenara.
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ALPINÓPOLIS
RECONHECIMENTO

CARLOS ALBERTO com o filho NATAN
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O pecuarista de leite e associado do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Alpinópolis, 
CARLOS ALBERTO DE AVELAR GONÇAL-
VES, conquistou o primeiro lugar no Con-
curso Top Fornecedor Vigor, na Unidade 
de Captação de Passos, categoria 500 a 
1000 mil/dia, e também o Primeiro Coloca-
do Nacional, na mesma categoria.

Carlos atribui o sucesso à assistência téc-
nica especializada, ao investimento num 
Compost Barne a um trabalho sério e con-
tinuado.

Ele recebeu R$ 16 mil em dinheiro e uma 
cesta com vários produtos da marca.  Aos 
53 anos, herdou a atividade leiteira do pai 
e nunca teve outra ocupação.
Atualmente, conta com a ajuda do filho 
Natan, de 17 anos, e de um retireiro.

“Estou me sentindo muito feliz, va-
lorizado e motivado.” - CARLOS AL-
BERTO
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BOA ESPERANÇA
PRÊMIO PARA OS MELHORES!

O resultado do 2º Concurso Qualidade de 
Cafés Good Hope Coffee será divulgado 
nesta sexta-feira (5/11). 

Os dez finalistas são:

ALTAMIRO GOMES DAMASCENO
BRUNO CHAVES BARBOSA
DÉLIO BARBOSA FERREIRA
ÊNIO DE OLIVEIRA
GISELE DAMASCENO
GUSTAVO AGUIAR ARAÚJO JUNQUEIRA
LUCIENE DE OLIVEIRA
LUIZA OLIVEIRA MACEDO
RODRIGO MOREIRA DE ARAÚJO
SANDRA AMARA ROSA
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Os três primeiros colocados receberão:
1º. Lugar - 1.500,00 em dinheiro , indus-
trialização do seu café e prêmios
2º. lugar  - 1.000,00 em dinheiro , industria-
lização do seu café e prêmios
3º. Lugar – 500,00 em dinheiro , industriali-
zação do seu café e prêmios.

Os demais finalistas receberão troféus,  
certificados e prêmios!Não perca! Acompa-
nhe o resultado pelas redes sociais do Sin-
dicato! @sindiboa

Informações: 
(35) 3851-1977
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JANAÚBA
NOVO PRESIDENTE

O produtor rural, empresário e técni-
co agrícola JURACY FAGUNDES JÁCOME 
mais conhecido como Juracy da Biosolo, 
é o novo presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Janaúba, para o triênio 

 JURACY entre o vice-presidente 
HUARRISSON ANTUNES e o prefeito JOSÉ 

APARECIDO MENDES
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2021/2024.
Em seu discurso de posse, ele disse que 
trabalhará pela ampliação da qualificação 
profissional dos produtores e trabalha-
dores rurais, pela promoção social das fa-
mílias e fortalecimento das ações de pes-
quisa e tecnologia para que haja, cada vez 
mais, produções de qualidade no campo.

“Queremos lembrar ao governo o 
quanto a agropecuária é fundamen-
tal para o sustento da nação. Mas, 
para isso, é necessário que os órgãos 
governamentais entendam as neces-
sidades do homem e da mulher do 
campo,” JURACY DA BIOSOLO.

Nova diretoria eleita

8



Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


