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ARAÇUAÍ
VEM AÍ A FERA!



Vem aí a Feira do Empreendedorismo de 
Araçuaí nesta sexta-feira e sábado (3 e 
4/12) no Planalto Tênis Clube. O evento, 
promovido pelo Sebrae e prefeitura mu-
nicipal, com o apoio do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Araçuaí, é direcionado a 
produtores e todos os atores ligados à ca-
deia do agronegócio.

A programação inclui shows, comidas típi-
cas e estandes de instituições e empresas.

“Eu e a secretaria-executiva LUCÉLIA 
MATOS divulgaremos os serviços do 
Sindicato e os produtos FAEMG Digi-
tal. Haverá também um representan-
te do SENAR falando sobre os cursos 
disponíveis e os programas de assis-
tência técnica como os ATeGs”, EVE-
RALDO SOUZA E SILVA, presidente 
do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Araçuaí. 

O presidente disse ainda que a feira serve 
para informar ao produtor e ao público em 
geral como os trabalhos são desenvolvidos 
e as oportunidades que eles têm para se 
engajar e participar. 
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“Muita gente reclama, mas se aco-
moda. É preciso tirá-las de suas zo-
nas de conforto”.

Informações: 
(33) 3731-4440 
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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

BOM JESUS DO 
AMPARO
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http://www.minasleiloes.com.br


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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COMENDADOR 
GOMES
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O Leilão Especial de Fim de Ano do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Comenda-
dor Gomes - Virtual e Presencial - será em 
11 de dezembro às 13h.

Oferta de mil animais para cria, recria e 
engorda.

Se preferir participar presencialmente vá 
ao tatersal do Sindicato (Rua Rossemiro 
Gomes, 371, Centro)

Informações: 
(34) 3423-1113
(34) 9 9978-2424
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PASSA TEMPO
PARQUE REVITALIZADO

O Sindicato dos Produtores Rurais de Pas-
sa Tempo concluiu a primeira fase de revi-
talização do Parque de Exposições ILZA DE 
OLIVEIRA ANDRADE.
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O restaurante ganhou nova pintura, ma-
nutenção do telhado e restauração dos pi-
lares de sustentação. Os banheiros foram 
reformados com a instalação de vasos sa-
nitários, pias, portas e troca da fiação elé-
trica.

O portão de acesso ao parque, as baias e 
arquibancada também foram  pintados e 
receberam outros reparos.

“Esse espaço es-
tava abandona-
do. Em breve, 
faremos eventos 
para fomentar a 
economia da ci-
dade, valorizar o 
produtor e fazer 
cursos de capa-
citação,” ROSI-
VANE ANDRADE, 
presidente do 
Sindicato.

O próximo passo será a reforma do tater-
sal. 
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


