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Precisando renovar seu rebanho nesse iní-
cio de ano? Então, não perca o Leilão Vale 
do Gorutuba, organizado pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais de Janaúba. Será 
em 31/1, às 19h.

Transmissão pelo canal Confboi Leilões do 
YouTube.

Quem quiser participar presencialmente, 
deve se dirigir ao tatersal na sede do Sindi-
cato (Rua São Pedro ll, 236, Centro). 

Obrigatório o uso de máscaras!

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

Lances:
9 9986-8838
9 9972-7007
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LAGAMAR
HOMENAGEM

O Sindicato dos Produtores Rurais de La-
gamar homenageou o subtenente VAL-
DECI ALVES DA SILVA por seus 37 anos de 
serviços prestados à Polícia Militar.

O subtenente VALDECI ao lado do 
presidente ANDERSON
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“Além de grande amigo e parceiro 
dos produtores rurais, Valdeci deixa 
o exemplo de seu caráter, encerran-
do sua missão com amor e discipli-
na. Terá nossa eterna gratidão”, AN-
DERSON ALVES DA SILVA, presidente 
do Sindicato.

“O SPR de Lagamar mantém convê-
nio com as Polícias Civil e Militar há 
muitos anos, inclusive com a cessão 
de uma caminhonete Mitsubishi L 
200 para a realização da patrulha 
rural. Essa parceria nos dá mais se-
gurança para trabalharmos e a cer-
teza de que não estamos sozinhos 
no combate à criminalidade,” disse 
ANDERSON.
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LAMBARI
TATIANE É REELEITA

A cafeicultora e pecuarista de corte, TA-
TIANE KRAUSS LOBO CRUZ, foi eleita, pela 
terceira vez, para a presidência do Sindica-
to dos Produtores Rurais de Lambari. Em 
2014, quando assumiu pela primeira vez, 
ela foi incentivada a se candidatar pelo só-
cio EURICO CARNEIRO (já falecido).
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Perfil - “Ele sempre dizia que eu tinha perfil 
para o cargo, que tinha que ser a presidente. 
Achava que eu era dinâmica e com boa inicia-
tiva. Então, sugeriu meu nome para o presi-
dente ELISEU COSTA, meu tio. Algum tempo 
depois, fui eleita”.

Ações – “Reformei a sede e troquei os mó-
veis que estavam velhos, reforcei a parce-
ria com o Sistema FAEMG/SENAR/INAES e, 
recentemente, fizemos outra parceria com 
a Secretaria de Agricultura, no projeto Jo-
vem Agro Lambari, para formar jovens em 
cursos técnicos.

Prioridade – Aumentar o número de asso-
ciados, diversificando os serviços.

Família – Tatiane é mãe da Sara, 22, Naia-
ra, 22 e Samira, 14. Nos fins-de-semana, 
ela gosta de curtir a ‘roça’ com as filhas, as 
sobrinhas, o namorado e seus pais.
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MANHUAÇU
JOSIMAR VENCE SORTEIO

O presidente ANTÔNIO entregando a 
motoserra a JOSIMAR

O produtor rural JOSIMAR DA ROCHA FIA-
LHO, morador de Córrego dos Dutras, está 
feliz da vida! Ele foi o ganhador de uma 
motosserra STIHL, sorteada pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais de Manhuaçu. 
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O presidente ANTÔNIO TEODORO DUTRA 
disse que o sorteio é uma forma de agra-
decer aos associados que mantêm a anui-
dade em dia e tambbém de confraternizar 
e estreitar os laços com toda a “família sin-
dical”.
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


