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COMENDADOR 
GOMES

O Leilão Misto de Gado de Corte do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Comenda-
dor Gomes será nesta quarta (1/12) no Ta-
tersal do Sindicato dos Produtores Rurais 



(Rua Rossemiro Gomes, 371).

Se preferir, acesse virtualmente pelo canal 
do Sindicato no YouTube.

Informações:
(34) 3423-1113
(34) 9 9978-2424
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Cerca de 500 produtores de leite de vinte 
e duas cidades do Triângulo são espera-
dos para um encontro nesta segunda-feira 
(29/11), das 8h às 12h. 

Haverá palestras, um documento com as 
reivindicações da classe e um abaixo-assi-
nado que será encaminhado ao governo 
do Estado. 

O presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais de Monte Alegre de Minas, LUIZ 
HUMBERTO REIS, disse que foi procurado 
por associados que pediram apoio para 
manifestarem-se contra a falta de transpa-

MONTE ALEGRE 
DE MINAS

EM DEFESA DO LEITE!
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rência por parte dos laticínios no processo 
de precificação do litro de leite.

“Além disso, os pecuaristas só sabem 
quanto receberão, cerca de um mês 
após a entrega do produto, o que di-
ficulta a previsão de gastos e a ges-
tão do negócio”, LUIZ HUMBERTO.

Participaram deputados, o presidente do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES, ANTÔNIO 
DE SALVO, por meio de videoconferência, 
e de um representante da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa)

“É muito importante reconhecer o va-
lor do produtor de leite. São milhões 
de homens e mulheres que lutam, 
diária e arduamente, para produ-
zir o leite que nossa família e todas 
as pessoas se alimentam”, MARCIO 
GUAPO, presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Campo Florido 
e do Núcleo dos Sindicatos Rurais do 
Triângulo Mineiro.
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FRANCISCO SÁ
AGENDA DE CURSOS

Que tal se qualificar de graça e com direito 
a certificado? 
 
O Sindicato dos Produtores Rurais de Fran-
cisco Sá está com um novo calendário de 
cursos em parceria com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES e a prefeitura municipal.
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Uma das formações é a de Equitação, de 
30/11 a 03/12.

Para garantir uma vaga, entre em contato 
com a Secretaria Municipal e faça sua ins-
crição.

Informações: 
(38) 3233-1236
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MUZAMBINHO
CAFÉS ESPECIAIS

Ainda há vagas para o Curso de Classifica-
ção e Degustação de Cafés Especiais com a 
instrutora PAULA SANTINI.
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Será de 6/12 a 10/12, das 8h às 17h, no 
Rancho Billy.

Para participar, é preciso ter 18 anos e 
concluído o curso de Classificação e De-
gustação de Cafés Convencionais.

PAULA é 
técnica em 
agroindústria 
e cafeicultura, 
bióloga, mes-
tre e doutora 
em fisiologia 
vegetal com 
ênfase em 
café.

Fale com o 
mobilizador 
MARCOS 
CARVALHO 
(35) 9 9964-
0882

Instrutora PAULA 
SANTINI
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


