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SINDICATOS
Notícias

BOM JESUS DO 
AMPARO

O Leilão Virtual, organizado pelo Sindica-
to dos Produtores Rurais de Bom Jesus do 
Amparo, será em 13/12, às 19h. Animais 
das fazendas D’Azul e Mackllani.



Transmissão pelo site: 
www.minasleiloes.com.br

Antecipe seu cadastro: 
(33) 3271-9738

Informações: 
(31) 9 8844-9738
Denner Esteves

(33) 3271-9738
Minas Leilões

(31) 9 9235-7319
Walter

(31) 9 9992-1187
José Renato
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http://www.minasleiloes.com.br


COMENDADOR 
GOMES
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O Leilão Especial de Fim de Ano, organiza-
do pelo Sindicato dos Produtores Rurais 
de Comendador Gomes, será neste sába-
do (11/12), a partir das 13h, com oferta de 
1000 animais para cria, recria e engorda.

Acesse o canal do Sindicato no YouTube 
ou vá ao Tatersal  na sede do Sindicato 
(Rua Rossemiro Lopes, 371, Centro)

(34) 3424-1113
(34) 9 9978-2424 
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MONTES CLAROS
RENEGOCIE SUAS DÍVIDAS!

Você tem dívidas com o Banco do Brasil? 
Então, não perca esta oportunidade! O Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Montes 
Claros promove até 17 de dezembro um 
mutirão de renegociação de valores com 
essa instituição. 
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O banco está disponibilizando condições 
especiais que incluem descontos de até 
95% para pagamentos à vista, descontos 
nas taxas de juros e prazo de até 100 me-
ses para renegociação. 

Para o presidente do Sindicato, JOSÉ AVE-
LINO PEREIRA NETO, a notícia é “um alívio 
para muitos produtores rurais da região. 

“Quem achar ne-
cessário, pode nos 
procurar para re-
ceber atendimen-
to personalizado e 
garantir segurança 
nas transações”.

As condições estão 
disponíveis para mais de 3,5 milhões de 
clientes que possuam dívidas provenientes 
de operações de crédito pessoal, cartão de 
crédito e cheque especial.

JOSÉ AVELINO
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Os interessados devem procurar  as agên-
cias do Banco do Brasil para renegociar 
suas dívidas e também os canais digitais: 
internet, App, WhatsApp (61 4004-0001) e 
pela Central de Atendimento (4004-001 / 
0800 729 0001).

Informações:
(38) 3215-1058.
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O Sindicato dos Produtores Rurais de Itu-
rama tem nova diretoria. O pecuarista 
de corte e empresário do ramo leiloeiro, 
SAULO ELSON DINIZ, foi eleito para o seu 
quarto mandato.
 
Ele assumiu a entidade pela primeira vez 
em 2007.  

ITURAMA
SAULO REASSUME A PRESIDÊNCIA
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“Vamos conti-
nuar apoiando 
o produtor ru-
ral em parceria 
com o Sistema 
FAEMG/SENAR/
I N A E S / S I N D I -
CATOS e lutan-
do para que a 

classe continue unida, trabalhando 
de forma honrada e produzindo ali-
mentos para o mundo.” – SAULO EL-
SON DINIZ. 

 
 
Outro objetivo é a retomada da Exporama, 
exposição agropecuária promovida há 44 
anos e que não pode ser feita nos dois últi-
mos anos, em função da pandemia. 
 
Saulo é casado com Fabrícia e pai da Nico-
le e do Saulo Diniz Jr.
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


