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O 103º Leilão de Corte do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Curvelo, em 14/12, 
às 19h, será promovido em parceria com o 
Sindicato dos Produtores Rurais de Várzea 
da Palma.

Anote na agenda para não esquecer!

Acesse o canal Lance Rural (YouTube e apli-
cativo)

Animais da região de Curvelo e Várzea da 
Palma/MG

Faça sua inscrição:
(38) 3721-1770 
(38) 9 8815-1161
(38) 9 9930-3104
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SANTO ANTÔNIO 
DO AMPARO

FÓRUM DO CAFÉ

O  tema do Fórum do Café, promovido 
pela Associação dos Cafeicultores do Cam-
po das Vertentes, com o apoio do Sindica-
to dos Produtores Rurais de Santo Antônio 
do Amparo, foi:  “Proteção, Promoção e 
Rastreabilidade, os Pilares de uma Identifi-
cação Geográfica”.

O evento contou com estandes de empre-
sas de insumos e máquinas agrícolas, pa-
lestrantes nacionais e internacionais que 
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falaram sobre qualidade na produção e 
pós-colheita de cafés especiais, associati-
vismo e empreendedorismo.

“Além da troca de conhecimento, o 
evento foi uma oportunidade para 
cada fazenda demonstrar o que está 
fazendo para melhorar sua produ-
ção e seu marketing, agregando va-
lor a seus cafés”, AFONSO VIANA DE 
AVELAR, presidente do SPR de Santo 
Antônio do Amparo.

AFONSO VIANA
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POMPÉU
DIA DE ELEIÇÃO!

A eleição da nova diretoria do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Pompéu será 
nesta sexta-feira (10/12), das 7 às 17h.

O atual presidente PAULO HENRIQUE DE 
SOUZA LINO é candidato único. Ele disse 

PAULO HENRIQUE DE 
SOUZA LINO
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que a pandemia atrapalhou a promoção 
de eventos em 2020 e 2021 , como a Su-
perleite, tradicional feira da pecuária lei-
teira e que pretende continuar para fazer 
uma grande feira no próximo ano, incre-
mentar os leilões presenciais e outras pro-
moções importantes para a casa e os asso-
ciados.

Para votar, é preciso estar em dia com as 
mensalidades.

Participe!

Informações: 
(37) 3523-1347
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


