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DIVINÓPOLIS
QUANTO MAIS LEITE, MELHOR

 O produtor ADRIANO com o 
técnico CARLOS VICTOR



Os produtores VALMIR MOREIRA CUNHA 
E ADRIANO PAULO SOARES, de Divinópo-
lis, vencedores na premiação Destaques do 
ATeG Balde Cheio, receberam seus troféus. 

Eles conquistaram o segundo lugar nas cate-
gorias de 401 a 1.000 l/dia e acima de 1.000l/
dia. A cerimônia de entrega dos prêmios foi 
na sede do Sindicato dos Produtores Rurais.

“Agradeço ao técnico Carlos, ao Sindi-
cato Rural e ao Sistema FAEMG/SENAR/
INAES. Estou evoluindo cada vez mais 
com um rebanho geneticamente me-
lhor, maior capacidade reprodutiva e 
aumento da produção leiteira,” VAL-
MIR MOREIRA.

“Esse troféu é resultado do trabalho de 
dois jovens abertos à implementação de 
novas tecnologias, propostas pelo ATeG 
Balde Cheio. Eles aderiram plenamente 
e cresceram na atividade”, IRAJÁ FER-
REIRA NOGUEIRA, presidente do Sin-
dicato.
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JANUÁRIA

Precisando comprar gado? O Leilão Con-
fiança, do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Januária, será em 11 de novembro, às 
19h, com oferta de animais para cria, re-
cria e engorda.
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A transmissão será pelo canal Confboi do 
YouTube.

Informações e lances:
(38) 9 8405-8949
(38) 9 8426-3267
(38) 9 9805-4531

Lances:
(38) 9 9986-8838
(38) 9 9972-7007

Para mais informações:
(38) 9 9841-4669
(38) 9 9744-1964
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SABINÓPOLIS
FEIRA PRÓ-GENÉTICA

A Feira de Touros Pró-Genética, promovida 
pelo Sindicato dos Produtores Rurais de 
Sabinópolis, em parceria com a Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a 
Emater e a prefeitura, será em 19 de no-
vembro, das 8h às 17h, no Parque de Ex-
posição Sebastião Mourão Filho.

O presidente do Sindicato, FRANK MOU-
RÃO BARROSO, disse que o evento é vol-
tado para produtores que desejam obter 
animais para melhoramento genético ou 
querem aumentar a produtividade e a ren-
da.
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Serão ofertados Touros PO (Puro de Ori-
gem) com RGD (Registro Genealógico Defi-
nitivo), exame andrológico positivo, idade 
máxima de 42 meses e teste negativo para 
brucelose e tuberculose.

Contatos: 
Emater
JÚLIO CÉSAR MERLIM
(33) 3421-2580
Julio.gomes@emater.mg.gov.br

Sindicato dos Produtores Rurais de Sabinópolis
FRANK MOURÃO BARROSO
(33) 3423-1206 ou (33) 9 9961-6000
sprsabinopolis@hotmail.com
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SÃO JOÃO 
BATISTA DO 

GLÓRIA
OPORTUNIDADE DE EMPREGO
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Se você já trabalha no campo e tem car-
teira B, não perca essa oportunidade de 
se qualificar. A pedido da Usina Ipiranga, 
o Sindicato dos Produtores Rurais de São 
João Batista do Glória promove, em parce-
ria com o Sistema FAEMG/SENAR/INAES e 
a prefeitura municipal, o Curso de Trans-
bordo Tratorizado.  
 
O mobilizador KILDER PÉRICLES SILVA dis-
se que a formação foi solicitada pela Usina 
Ipiranga que precisa contratar trabalhado-
res capacitados a operarem transbordos 
tratorizados, entre outras qualificações.
 
Segundo Kilder, a intenção da Usina é qua-
lificar três mil pessoas nos próximos três 
anos nos municípios de São João Batista 
do Glória, São José da Barra e Delfinópolis.

 
“Recentemente participei de uma re-
união na sede da empresa, ao lado 
do gerente regional ROGER MIRAN-
DA COELHO e do presidente do Sin-
dicato Rural de Passos, DARLAN 
ESPER KALLAS, na qual foram le-
vantadas demandas de formações 
na área rural. É o início de uma par-
ceria que deve render bons frutos”. 
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As aulas do curso de Transbordo Tratoriza-
do serão no Parque de Exposição Antônio 
Abílio Soares, com o instrutor será o FER-
NANDO GERALDO, que é técnico em me-
cânica-agrícola. 
 
As aulas da primeira turma serão de 8 a 
10/11 e as da segunda, de 11 a 13/11. 
 
Inscrições e informações: 
(35) 9 9244-2018 - KILDER
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


