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ALFENAS

Precisando renovar seu plantel?  
O Leilão do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Alfenas será nesta sexta-feira 
(26/11), às 19h, no Parque de Exposição. 
 



Contatos e lances:  
ELIANE 
(35) 9 9996-5807 
 
THIAGO 
(35) 9 9966-2140 
 
ADAVID 
(35) 9 9917-1034 
 
EDIANE 
(35) 99893-7759
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Lagamar vai ganhar um Centro Adminis-
trativo Agropecuário, uma cooperativa e 
uma fábrica de farinha. 

Os empreendimentos foram tema de re-
união na Câmara Municipal a pedido do 
presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Lagamar, ANDERSON ALVES. 

“Precisamos nos unir para fortale-
cer o agronegócio, que tem presença 
mais preponderante, em nosso mu-
nicípio, do que a indústria. O Cen-
tro Administrativo facilitará o aten-
dimento ao produtor rural reunindo 
na mesma sede, no Parque de Expo-

LAGAMAR
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sição: o Sindicato, a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, IMA, EMATER 
e um posto de atendimento bancá-
rio, Anderson.”

Também participaram da reunião repre-
sentantes do SENAR, vereadores Delvecs 
de Deus Pereira “Casa Grande”, Deivysson 
Willian da Silva e Geraldo Brás Germano, 
comandante do destacamento da PM, sub 
tenente Valdeci e o investigador Daniel 
que representou o delegado da Polícia Ci-
vil, Dr. Vinicius Volf Vaz.
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JANAÚBA
ATeG CORTE

O município se prepara para receber um 
novo grupo do ATeG Bovinocultura de Cor-
te. O supervisor técnico do programa, LU-
CAS LEOCÁDIO, fez uma palestra, na sede 
do Sindicato, falando sobre os resultados 
do programa em diversas cidades.

“Comentei sobre algumas técnicas 
que podem ser adotadas nas pro-
priedades, dependendo do perfil de 
cada uma. Esperamos ter despertar-
do ainda mais o interesse deles”.

O supervisor técnico LUCAS LEOCÁDIO 
durante palestra no SPR de Janaúba
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“Este será o primeiro grupo de ATeG 
para pecuária de corte na cidade, 
que  é importante e histórica na re-
gião. O ATeG irá possibilitar a me-
lhoria dos manejos nas pequenas e 
médias propriedades”,  JURACY FA-
GUNDES JÁCOME, presidente do SPR 
de Janaúba

Em novembro, serão aplicados os questio-
nários para a seleção dos produtores. 

A expectativa é que seja possível iniciar 
as visitas técnicas nas propriedades ainda 
neste ano.
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PRESIDENTE 
OLEGÁRIO

MANGALARGA MARCHADOR

Mais de R$ 20 mil em prêmios e um gran-
de show. Essas são algumas das atrações 
da primeira Copa Sicoob do Mangalarga 
Marchador, com apoio do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Presidente Olegário.
Será em 4/12, das 8h às 18h.
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“A renda do barzinho e da cozinha 
será 100% revertida para a Casa 
de Apoio de Barretos, que é o local 
onde os pacientes da nossa cidade, 
em tratamento de câncer, ficam hos-
pedados,” PAULO TOLENTINO, pre-
sidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais.

A entrada é franca.

Informações: 
(34) 9 9911-8646
(37) 9 9839-4775
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


