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SINDICATOS
Notícias

CAMPO FLORIDO

MÁRCIO GUAPO, LEONARDO DE 
LIMA (SPR de Carneirinho), JUAREZ 

DINIZ (SPR de Ituiutaba), NIVALDO DE 
MORAIS (SPR de Frutal).



O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Campo Florido, MÁRCIO GUAPO, 
foi eleito para a presidência do Núcleo dos 
Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba.

“O Núcleo é uma entidade sindical 
que representa 41 sindicatos. Estou 
muito animado. O segredo do suces-
so está no trabalho em equipe”.

Presidente:  MARCIO GUAPO
Vice presidente: JUAREZ J. MUNIZ
Secretário:  LEONARDO VILELA
Tesoureiro:  NIVALDO MORAIS
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LAGOA GRANDE

O 26º Leilão Misto de Animais de Lagoa 
Grande será em 22 de novembro, às 18h.

Transmissão pelo site: 
www.mcnleiloes.com 

Cadastro e informações:
(34) 9 9838-3801 - Eron
(34) 9 9975-0199 - Renata
(34) 3816-1279 – Sindicato Rural
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MATUTINA
EXPÔ MATUTINA

Não perca a 1ª Expô Matutina, de 23 a 27 
de novembro, no Parque de Exposição da 
cidade.

O evento é promovido pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais.  A programação inclui a 
inauguração do Centro de Convenções do 
Sindicato, com capacidade para 1.100 pes-
soas, palestras, feira do agronegócio, leilão 
de gado de corte, leilão de apoio ao Hospi-
tal do Câncer de Barretos, show ao vivo e 
DJ.
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O presidente GERALDO ROBERTO LONDE 
quer movimentar o agronegócio da região 
que baseia-se na pecuária de corte, de lei-
te e na cafeicultura.  A expectativa é rece-
ber 500 pessoas por dia.

“Desde que assumi o Sindicato há 
três anos, organizamos muitos lei-
lões para colocar as contas em dia, 
disponibilizamos uma balança ro-
doviária para os associados, fizemos 
campanha para atrair mais associa-
dos, reformamos o tatersal, os cur-
rais e construímos uma área anties-
tresse para apartar o gado. Saltamos 
de 77 associados para 142”.

Os leilões serão transmitidos pelo site 
www.rubinholeiloeiro.com.br e pelo You-
Tube no canal do Rubinho Leiloeiro. 

Informações: 
(34) 3674-1313

Veja, abaixo, a programação completa 
abaixo:
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NEPOMUCENO
ARTE, CINEMA E 

COZINHA MINEIRA

O Sindicato dos Produtores Rurais de Ne-
pomuceno promove, de 20 a 24 de abril de 
2022, o 1º Festival Nacional Cinema, Gas-
tronomia e Arte. O evento terá diversas 
atrações como degustação de cafés e cur-
sos do SENAR Minas. 

O presidente da Associação Comercial 
de Nepomuceno, HUMBERTO ZACARONI 

e o presidente do Sindicato, BRUNO 
RODRIGUES
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“O evento é a cereja do bolo para o 
desenvolvimento social da popula-
ção do município, com muitas pos-
sibilidades de capacitação e melho-
ria de vida dos produtores, ”BRUNO 
RODRIGUES, presidente do SPR de 
Nepomuceno.

Fique de olho! Em breve, daremos mais 
detalhes!
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


