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ILICÍNEA
AÇÃO AMBIENTAL

Você tem embalagens de agrotóxicos para 
descartar? 

Então, reúna-as e leve-as ao Posto de 
Recebimento Itinerante, montado na 
quadra poliesportiva do Parque de Expo-
sição de Ilicínea.



A iniciativa é uma parceria do Sindica-
to dos Produtores Rurais do município, 
da prefeitura e de duas empresas espe-
cializadas no recolhimento desse tipo de 
material, com apoio do IMA e do INPEV 
(Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias).

“Esse é um projeto que deu certo, 
com grande adesão dos produtores 
rurais da região. Antes, esse tipo de 
lixo era queimado, gerando uma fu-
maça extremamente tóxica. Ou dei-
xado amontoado, contaminando o 
solo e a água que consumimos,” RO-
BERTO CARVALHO DE BRITO, presi-
dente do SPR de Ilicínea.

Na primeira ação do Posto Itinerante, no 
início do ano, foram recolhidas 100 bags 
(bolsas próprias) com cerca de 300 quilos 
de embalagens cada uma.

Informações: 
(35) 3854-1377
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MAR DE 
ESPANHA

O atual presidente do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Mar de Espanha, MARION 
FERREIRA GOMES, foi reeleito para o 15º 
mandato como presidente da casa, duran-
te o triênio 2022/2025.

Presidente reeleito, 
MARION FERREIRA
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Compõem a diretoria: 
ROBERTA DE SOUZA REZENDE BIANCARD 
(vice-presidente); 
ARNÓBIO JOAQUIM DE SOUZA (secretário) 
e SEBASTIÃO SILVEIRA (tesoureiro).

A chapa foi eleita, por unanimidade, sem 
votos nulos ou brancos. A posse ocorrerá 
em 10 de dezembro.

“Essa reeleição significa muito pra 
mim. Significa que os associados es-
tão satisfeitos com minha forma de 
conduzir o Sindicato, a despeito dos 
meus 44 anos à frente da casa. Nun-
ca deixamos de atender às deman-
das e melhorar os serviços que be-
neficiem os associados.” – MARION 
FERREIRA GOMES.
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NOVA PONTE
PRECISANDO COMPRAR GADO?

O Sindicato dos Produtores Rurais de Nova 
Ponte oferece duas oportunidades:

1º Leilão de Touros P.O, genética Navirai, 
em 15/11, às 13h. 
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Leilão Especial Top do Criador, em 18/11, 
às 13h, com oferta de animais de genética 
melhorada de Nova Ponte e região.

As transmissões serão pelo Canal do Boi ou 
TV Rural no YouTube.

Inscrições e informações: 
(34) 9 9670-7771
(34) 9 9125-0550
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POMPÉU
ELEIÇÃO VEM AÍ

O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Pompéu convida seus associados a partici-
parem da eleição da nova diretoria em 10 
de dezembro, das 7 às 17h. Para votar, é 
necessário estar em dia com as mensalida-
des.

O atual presidente PAULO HENRIQUE DE 
SOUZA LINO, por enquanto, é candidato à 
reeleição, em chapa única.

PAULO HENRIQUE
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“Há muitas iniciativas que acaba-
ram sendo inviabilizadas em função 
da pandemia. Temos projetos im-
portantes na gaveta, ” PAULO HEN-
RIQUE.
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Quer aprimorar seu conhecimento em pe-
cuária de leite? 

Então, não perca o Dia de Campo ATeG 
Balde Cheio, no Campo Experimental da 
EPAMIG, em Uberaba, das 8h às 14h, em 
18 de novembro. 

UBERABA 
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O evento será promovido pelo Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, EPAMIG e Sindicato 
dos Produtores Rurais do município, com 
apoio da Associação Brasileira dos Criado-
res de Gir Leiteiro (ABCGil), Embrapa, Fi-
nep e prefeitura. 

 Serão cinco estações de campo, com a 
participação de especialistas, que aborda-
rão temas como nutrição, manejo, recupe-
ração de pastagens e bem-estar animal. 
A expectativa é reunir cerca de 200 produ-
tores de leite. 

10



Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


