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MONTE CARMELO

SINDICATOS

O Sindicato realiza hoje mais um grande 
Leilão Virtual de Gado de Corte! 



A transmissão começa às 16h, com lotes 
variados e oportunidades de bons negó-
cios. 

Acompanhe ao vivo:
YouTube: Catiras Web 
https://www.youtube.com/channel/UCdvR-
32lAdh7CRf-Wmhmz-bw/featured

Facebook: sindicatoruralmontecarmelo 
https://www.facebook.com/sindicatorural-
montecarmelo

Telefones para lances:
(34) 98855-4465
(34) 99914-7571
(34) 99916-3703
(34) 99928-1942
(34) 3842-2739
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SERRO

O Sindicato está cadastrando produtores 
de queijo artesanal para receberem Assis-
tência Técnica e Gerencial (ATeG Agroin-
dústria Artesanal) pelo SENAR Minas. Em 
24 meses, haverá visitas técnicas mensais 
e treinamentos complementares para que 
o produtor passe a gerenciar o seu negó-
cio com maior produtividade e lucro. 

3



O Programa oferecerá instruções sobre 
boas práticas na fabricação, controle de 
custos de produção e otimização da in-
fraestrutura da queijaria, orientações para 
formalização e comercialização dos produ-
tos e suporte para receber o Selo Arte.

Segundo a mobilizadora do Sindicato, LU-
CIANA LOPES, serão formadas duas tur-
mas na região. A primeira delas com pro-
dutores dos municípios do Serro, Alvorada 
de Minas, Santo Antônio do Itambé, Serra 
Azul de Minas, Presidente Kubitscheck, Da-
tas e cidades vizinhas. A outra turma será 
para produtores da região do Rio Verme-
lho e Paulista.

As inscrições terminam dia 30/9.
Informações pelo (38) 99850.2408
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SÃO FRANCISCO
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O Sindicato dos Produtores Rurais de São 
Francisco convida pra o Leilão Misto de Bo-
vinos PRENSENCIAL, hoje, às 18h. O pregão 
será no Parque Leilões União do Vale, em 
São Francisco e tem agenda quinzenal. 

“O propósito de nos-
sos eventos é pro-
mover o crescimento 
técnico, administrati-
vo e econômico dos 
produtores, através 
da promoção de 
eventos compatíveis 
com a sua necessi-
dade, atuando com 
ética e lealdade”. 
 
JOSÉ BOTELHO NETO – presidente do 
SPR de São Francisco 

 
Os contatos para informações são:  
(38) 99902-2803 
(38) 99954-4587
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Bons negócios, diversidade e muita qua-
lidade te esperam hoje na edição de 
setembro do Leilão Misto de Gado pro-
movido pelo Sindicato Rural de São Ro-
que de Minas. O evento será presencial, 
à partir das 18h, no Tatersal Miguel da 
Costa Ferreira. É obrigatório o uso de 
máscara e serão observados todos os 
protocolos de segurança contra a covid.

SÃO ROQUE DE 
MINAS
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“Convidamos a todos os produto-
res da região para conhecer o nosso 
leilão e fazer excelentes negócios. E 
comprovar o nosso grande diferen-
cial, que é a qualidade do gado da 
Serra da Canastra. É um evento bem 
organizado, com emissão de GTA e 
notas fiscais na hora, e com muita 
segurança.” – RAQUEL FARIA, secre-
tária executiva do Sindicato.

Informações: 
(37) 3433.1342

8




