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BRASÍLIA DE MINAS 
E CORAÇÃO 

DE JESUS
SAÚDE ITINERANTE



Nesta semana, o caminhão do Programa 
Saúde Itinerante está na Regional Montes 
Claros, levando exames preventivos gratui-
tos para homens e mulheres da zona ru-
ral. 

De 12 a 14/9, os atendimentos serão em 
Brasília de Minas. De 15 a 17/9, em Cora-
ção de Jesus. 

O agendamento de consultas pode ser fei-
to através do Sindicato Rural, ou pelo (38) 
99899-1863.
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PATOS DE MINAS
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O Sindicato dos Produtores Rurais de Pa-
tos de Minas promoverá seu leilão sema-
nal de gado de corte em 14 se setembro, 
às 17h. 

O número de animais deve variar entre 
1500 e 2000 cabeças. A participação pre-
sencial será limitada, de acordo com o de-
creto municipal, respeitando o distancia-
mento. 

Quem tiver interesse pode assistir a trans-
missão pelo site: www.sindicatoruralpatos.
com.br e fazer os lances pelo Whatsapp 
(34) 99259-1415.
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O Programa de Assistência Técnica e Geren-
cial – ATeG Café+Forte formou dois grupos 
exclusivos para café conilon no Leste de Mi-
nas. Os produtores são de Pocrane e Tapa-
ruba, e o Sindicato dos Produtores Rurais de 
Pocrane é o parceiro da iniciativa. 

POCRANE
ATEG CAFÉ+FORTE 

A partir da esquerda: Humberto Ferreira, 
Gilmar Laignier, Luiz Ronilson, Nathália 

Rabelo e os técnicos Gean Stofel e Mário 
Martins
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O presidente do Sindicato, GILMAR LAIG-
NIER, recebeu o gerente regional do Siste-
ma FAEMG/SENAR/INAES em Governador 
Valadares, LUIZ RONILSON ARAÚJO PAI-
VA, e a analista técnica e coordenadora do 
ATeG Vegetal, NATHÁLIA RABELO, para 
apresentar os detalhes aos cafeicultores 
que serão atendidos.

“Pocrane nunca teve uma assistên-
cia técnica como essa. Acreditamos 
que vai ser sucesso, porque o ATeG 
é sucesso em todo lugar. É hora de 
nos juntarmos com parceiros como 
o Sistema FAEMG para esse trabalho 
que vai romper paradigmas”. - GIL-
MAR LAIGNIER
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Atividades presenciais e online agitaram 
os cinco dias de programação do evento, 
promovido pelo Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, Sindicato dos Produtores Rurais de 
Serro, Prefeitura e Sebrae. 

SERRO
35ª FESTA DO QUEIJO 

Foto oficial da entrega da Comenda 
Guardiões do Queijo
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Um dos pontos altos foi a entrega da Co-
menda Guardiões do Queijo, homena-
geando produtores e instituições que 
contribuíram para que o queijo minas ar-
tesanal da região alcançasse a qualidade e 
o reconhecimento mundial.

“A quantidade de produtores que de-
pende dessa cadeia produtiva é sig-
nificativa. Faz parte do nosso cotidia-
no, e é o que gira nossa economia. A 
festa vem trazer tecnologia, conhe-
cimento e visibilidade para nossos 
produtos, porém ressalto não só a 
importância da tradição, mas a bus-
ca pela qualidade e aprimoramento. 
Nosso contato firme com o Sistema 
FAEMG tem nos ajudado a tornar 
nosso produtor cada vez mais forte 
frente às queijarias e com visão com-
pleta do negócio rural” - ROBERTO 
TEIXEIRA DE CASTRO, presidente do 
Sindicato Rural de Serro.
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