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ALTO JEQUITIBÁ
ELY SALOMÃO REASSUME

O cafeicultor ELY SALOMÃO DA ROCHA foi 
reeleito pela quinta vez para a presidência 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Alto 
Jequitibá. Ele conta que se candidatou ao 
cargo pela primeira vez em 2000 e perdeu 
por  30 votos.



Nove anos mais tarde, tentou novamente 
e saiu vencedor. Mas a casa estava com 
poucos associados, dívidas e risco de per-
der a sede.

Ele adotou a estratégia dos ‘atendimentos 
personalizados’ aos sócios, prestação de 
serviços de qualidade  e maior oferta de 
cursos em parceria com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES.

“As pessoas perceberam que esses 
benefícios eram um retorno da con-
tribuição sindical e isso ajudou a 
consolidar nossa credibilidade”.

Nessa nova etapa, Ely planeja construir um 
muro nos fundos do Sindicato (necessário 
em função de um desgaste no barranco), 
trocar o piso do salão de eventos e termi-
nar a reforma da Sala de Provas que será 
utilizada para a promoção de Concursos 
de Cafés.

Natural de Alto Jequitibá, casado com Dil-
ma e pai de sete filhos, Ely gosta de ler, 
nas horas vagas.
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BOM DESPACHO
MAIS GRÃOS

Se você é produtor de grãos, não pode 
perder esse evento do projeto Mais Grãos 
– Centro-Oeste, promovido pelo Sindicato 
Rural de Bom Despacho, com apoio do Sis-
tema FAEMG/SENAR/INAES, Embrapa, As-
semg, Sebrae, Sicoob, Banco do Brasil, Avi-
mig, Avivar, Bolsa de Terras e Novo Oeste.

Será nesta quinta-feira (25/11), das 8h às 
11h30, na sede da CDL Acibom (Rua Ma-
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rechal Floriano Peixoto, 121, Centro), com 
palestras sobre temas relacionados à ca-
deia produtiva da soja.

Veja a programação completa abaixo.

O presidente do Sindicato, PATRICK BRAU-
NER, disse que a iniciativa faz parte de 
uma série de ações para desenvolver uma 
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cadeia integrada de produção e consumo 
de grãos entre os produtores e as agroin-
dústrias da região.

“Queremos promover mais capaci-
tações, transferir tecnologias, con-
tribuir para o aprimoramento da 
gestão rural e da participação de 
instituições nessa empreitada,” PA-
TRICK BRAUNER.

Confirme presença pelo: 
(37) 3521-2622
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MONTE SANTO 
DE MINAS

O Sindicato Rural de Monte Santo de Mi-
nas ainda tem vagas para o curso de 
“Atenção ao Idoso”, em parceria com o 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES. Será de 
29/11 a 3/12, com a enfermeira CINTHIA 
FELICIANO DE ASSUNÇÃO.
 
Informações: 
(35) 9 9827-0475 ou 
(35) 3591-1400
@sindicatoruralmtsantodeminas
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PASSOS

O Sindicato Rural de Passos promove nes-
ta quinta-feira, às 19h, a palestra “Prote-
ção da Empresa Rural Familiar” da espe-
cialista no tema, sócia da empresa Safra & 
Cifras, DÉBORA ALIENDE. 

Não perca!

O Sindicato fica na Av. Comendador Fran-
cisco Avelino Maia, 4050, Canjeranus.

Informações: 
(35) 3529-2650
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


