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Notícias

Comendador 
Gomes



O Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Comendador Gomes pro-
move em 6 de abril, às 15h30, o 
Leilão Misto de Gado.

Transmissão pelo YouTube – Ca-
nal do Sindicato.

O código do IMA é 63221

Informações:
(34) 3423-1113.
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Entre Rios 
de Minas

Presidente critica situação 
das estradas

José Valdair, novo presidente do SPR de 
Entre Rios de Minas

3



O novo presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Entre 
Rios de Minas é o fruticultor JOSÉ 
VALDAIR GLAL. Paulista de Itápo-
lis, ele veio para Minas há cinco 
anos, cobrar uma dívida e acabou 
ficando por que sua mulher gos-
tou muito da cidade.

Antes, José morou 25 anos no 
Japão, trabalhando numa empre-
sa de containers e cultivando pe-
quenas lavouras. “Aprendi muito 
sobre técnicas agrícolas. Foi um 
período muito rico em termos de 
aprendizagem”.

Em Entre Rios de Minas, José des-
tacou-se por plantar espécies pou-
co comuns na região, como mara-
cujá, pitaya, abóbora, berinjela e 
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pimentão, utilizando técnicas dife-
renciadas.

“Gosto de compartilhar co-
nhecimento. Produtores e 
associados queriam que 
eu assumisse o Sindicato 
pela facilidade de me co-
municar com as pessoas. 
Decidi encarar o desafio”.

Cultivo da pitaya é uma das especialidades 
do novo presidente
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Na opinião do presidente, as más 
condições das estradas vicinais 
são o principal problema da região. 
“Quando chove, elas ficam intran-
sitáveis, a produção não sai dos sí-
tios ou fazendas. Penso em buscar 
formas de resolver ou, ao menos, 
atenuar esse gargalo”, disse. 

José é casado com Liamar, pai de 
Amanda e Akira e avô de Bianca, 
Alan, Sofia, Vítor e Alice.
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Januária
Anotem na agenda 
para não esquecer! 
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A promoção é do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Januária. Leilão 
virtual em 24 de abril às 13h.

Acesse o canal da Ruralpel Lei-
lões no YouTube.

Informações: 
(38) 3261-1964
(38) 9 9744-1964 - Waldivino
(38) 9841-4649 – Alberto
(38) 9 9949-5071 - Torquato
(38) 9 9837-1391 - Tatyana
(38) 9 9826-8485 - Vinícius
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Pains

Faemg Saúde, um dos serviços oferecidos pelo Sindicato
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O Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Pains informa que estão 
disponíveis os seguintes serviços:

•  Folha de pagamento
•  Certificado digital
•  Emissão de GTA e nota 

fiscal
•  Cartão do produtor 
•  FAEMG Card
•  FAEMG Saúde
•  FAEMG Seguros

Em função da onda roxa, o aten-
dimento presencial está sendo 
através de uma janela. Os outros 
devem ser solicitados por meio 
dos seguintes canais:
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E-mail: sindicatorural.pains@ya-
hoo.com.br
Fone: (37) 3323-1031
Cel (37) 9  9982-9477
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São Gotardo
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O Leilão de Corte, organizado 
pelo Sindicato dos Produtores 
Rurais de São Gotardo, será em 
8 de abril, às 17h.

Acesse: 
www.rubinholeiloeiro.com.br

Mas, atenção! O lote mínimo para 
compra é de cinco animais. A pesa-
gem será opcional.

A entrada dos animais, no Parque, 
só será permitida às 14h no dia do 
evento.

Informações:
(34) 3671-2210
(34) 9 9810-0305 - Vinícius
(34) 9 9122-1402 – Léo Boiadeiro 
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