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GUAPÉ
TORNE-SE EXPERT EM CAFÉ!

O instrutor PEDRO CARVALHO



Tem vontade de aprender a classificar e 
degustar cafés?

Então esta é uma boa oportunidade. Ain-
da há vagas para o curso ministrado pelo 
instrutor PEDRO CARVALHO, que é  sócio-
-proprietário do MY Coffee Lab, Q-arábica 
grader, consultor em pós-colheita e alta 
qualidade de cafés, coffee hunter, master 
roaster e juiz de concurso de qualidade de 
cafés.

Durante as aulas, os alunos aprenderão a 
identificar e classificar os defeitos físicos 
dos grãos de café, a origem de cada um e 
como os evitar, a avaliar e classificar a qua-
lidade dos cafés em relação às suas cara-
terísticas sensoriais, de acordo com a COB 
(Classificação Oficial Brasileira). 

“É um curso abrangente e, como pro-
fissional da área, recomendo que to-
dos os produtores e colaboradores 
façam para entender que tipo de café 
produzem, melhorar seus processos 
internos e valorizar seus produtos no 
mercado”.
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De 13 a 17 de dezembro, das 8h às 17h, no 
Sindicato dos Produtores Rurais de Guapé.

Para se inscrever, fale com o mobilizador 
ANDERSON TOSTES SOARES:
(35) 3856-1382
(35) 99916-3753
andersonsprg@yahoo.com.br
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NOVA SERRANA
BRENO É O NOVO PRESIDENTE

O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Nova Serrana tem nova diretoria. O presi-
dente eleito é BRENO AUGUSTO DA SILVA, 
que substitui SEBASTIÃO MARTINS DE AN-
DRADE, presidente da entidade entre 2018 
e 2021 e que, agora, assume a vice-presi-
dência.

Aos 29 anos, Breno é pecuarista de leite e 
empresário do ramo calçadista. Ele defen-
de o cooperativismo e o associativismo.

GERALDO FERREIRA , BRENO AUGUSTO, 
SEBASTIÃO MARTINS e FRANCISCO FARIA
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“Quero trabalhar pelo desenvolvi-
mento do setor e dos produtores da 
região. Também planejo a constru-
ção de uma nova sede para o Sindi-
cato e a promoção de grandes even-
tos. Confiem em mim porque estou 
motivado e tenho muita força de 
vontade. Junto com o Tião e toda a 
diretoria, vamos fazer a diferença”.

Breno também se empenhará em ampliar 
o leque de cursos, em parceria com o Sis-
tema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS, 
que, segundo ele, são de suma importân-
cia para os produtores.

O secretário é o FRANCISCO FARIA AMA-
RAL; e o tesoureiro, GERALDO FERREIRA 
DA SILVA.
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JEQUITAÍ
LINDOLFO ASSUME A PRESIDÊNCIA

O novo presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Jequitaí é o engenheiro 
agrônomo e pecuarista de corte LINDOL-
FO ABDALLA JÚNIOR. Ele participa do Sin-

LINDOLFO ABDALLA com sua esposa 
ROSÍRIA
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dicato desde sua fundação, em 1991. Foi 
tesoureiro na primeira diretoria e, desde 
então, sempre ocupou algum cargo na di-
retoria ou nos conselhos administrativos.

Entre seus planos, estão reativar os leilões 
no Parque de Exposição e aproximar o sin-
dicato de seus associados, diversificando 
os serviços.

“Vamos lutar pela melhoria da in-
fraestrutura de água da região e pelo 
acesso ao crédito para tentar mo-
tivar os produtores norte-mineiros 
que estão muito descrentes de suas 
atividades”, disse Lindolfo.
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Profissional experiente, ele mudou-se para 
Jequitaí em 1989, quando foi contratado 
para trabalhar na Correntes Agropecuária, 
empresa do Grupo Asamar. Atuou tam-
bém como autônomo no município em 
projetos para o Banco do Nordeste, pres-
tou assistência técnica a propriedades da 
região, trabalhou no IBAMA, em Brasília, 
e, posteriormente, no Instituto Chico Men-
des, onde permaneceu até 2013. De 2016 
a 2020, foi secretário municipal de Educa-
ção de Jequitaí.

Natural de Espírito Santo do Pinhal (SP), é 
casado com Rosíria Cândida e pai de Ma-
teus Augusto e Marco Antônio.
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UBERLÂNDIA
FEMEC VEM AÍ!

O lançamento oficial da Femec 2022 será 
nesta quarta-feira (8), às 14h30, no saguão 
principal da Prefeitura de Uberlândia. O 
tema da feira, neste ano, será Agronegó-
cio Sustentável Alimentando o Mundo. O 
evento será durante o lançamento do pri-
meiro Polo Agromineral Verde do Brasil.

Thiago Silveira
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A Femec será promovida em março de 
2022 no Parque de Exposições Camaru, 
com estandes de máquinas, implementos 
agrícolas, campos demonstrativos, insu-
mos, veículos e palestras.

O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Uberlândia, THIAGO SILVEIRA, 
comentou:

“A Femec é uma das melhores opor-
tunidades para investimento na re-
novação de maquinário. É a única 
feira de Minas Gerais promovida por 
uma entidade que representa os inte-
resses do produtor rural e reúne em 
um mesmo local as mais importan-
tes marcas do setor, com os melho-
res preços e as melhores condições 
de financiamento”. 
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


