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INHAPIM
SAÚDE ITINERANTE

O “Caminhão da Saúde”, do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, está, nesta sema-
na, em Inhapim, no Vale do Rio Doce.

A expectativa é que sejam feitos mais de 
500 atendimentos até este sábado (7).



O Programa Saúde Itinerante oferece, 
gratuitamente, exames preventivos de 
câncer de colo de útero (Papanicolau) e 
mamografia para as mulheres e exame 
de PSA (detecção de câncer de próstata) 
e consulta com urologista para os ho-
mens. 

A iniciativa tem a parceria do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Caratinga e da 
prefeitura de Inhapim.
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MONTES CLAROS
ATeGs

Duas turmas do Programa de Assistên-
cia Técnica e Gerencial ATeG Balde Cheio 
estão sendo formadas pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Montes Claros.

O ATeG leva a pequenos produtores as-
sistência em gestão da propriedade e 
técnicas de produção. 
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É direcionado a quem nunca recebeu as-
sistência técnica regular e tem duração 
de dois anos. 

• Em Minas Gerais, o Programa atua em 
10 cadeias do agronegócio.  

• Tem interesse em participar? Inscreva-
-se para seleção de novas turmas.

• Entre em contato com o Sindicato 
pelo (32) 3215-1058 e (38) 9 9907-
9520.  
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SABINÓPOLIS
APRENDA OPERAR 
ORDENHADEIRA!

O curso de Ordenhadeira, promovido pelo 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES, em parceria 
com o Sindicato dos Produtores Rurais de 
Sabinópolis, está com vagas abertas.

Quem se interessar deve entrar em conta-
to com a mobilizadora LUCIANE GOEBEL: 
(33) 99986-2020.
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UBERLÂNDIA

O Leilão Camaru Gado de Corte Especial, 
do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Uberlândia, será neste domingo, (8), às 
14h. 

Transmissão ao vivo pelo canal do Sindica-
to no YouTube
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Acesse e se inscreva:
https://www.youtube.com/sindicatorural-
deuberlandiasru

• 100% dos animais serão pesados no 
recinto 

•  eles serão recebidos no sábado (7), 
das 7h às 19h, e poderão ser aprecia-
dos nesse mesmo dia, a partir das 12 h 
e no, domingo, até 13h.

Inscrições e Informações: 
(34) 99968-9035
(34) 99968-1330

Whatsapp para lances:
(34) 99968-1330
(34) 99968-1983
(34) 99246-7838
(34) 99996-8164
(34) 99806-4665
(34) 99690-5379
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