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ELEIÇÃO NA 
FAEMG



Está em andamento a votação para ele-
ger o próximo presidente da FAEMG.
Estão credenciados 340 sindicatos de 
produtores rurais.

A votação irá até às 16h.

O resultado está previsto para ser divul-
gado às 17h.
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LIMEIRA DO 
OESTE

O Leilão de Gado Misto, virtual e presen-
cial, do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Limeira do Oeste, será em 2/9, às 18h.

Transmissão pelo YouTube pelo canal 
V1agro
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Ou se preferir, vá ao Tatersal dos Leilões 
no Parque de Exposição: Av. da Saudade, 
no. 2, Bela Vista. 

Informações:
(34) 3453-1241
(34) 9 9997-8590
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PATOS DE MINAS
CONQUISTA JUDICIAL

O Sindicato dos Produtores 
Rurais de Patos de Minas ga-
nhou causa na Justiça que de-
termina o fim da cobrança e a 
restituição integral dos valo-
res cobrados indevidamente 
sobre a folha de pagamento dos empre-
gados rurais registrados nos últimos cinco 
anos. 

Isso significa que todos os produtores ru-
rais que tiveram empregados, nesse perío-
do, têm valores a serem devolvidos.

Nos dias 1º e 2 de setembro, procure o 
Sindicato e informe-se sobre como ter 
acesso a esse crédito. 

Ligue: 
(34) 9 9975 1068. 
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O Leilão Virtual de Gado de Corte do Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Patos 
de Minas será nesta terça-feira (31/8), às 
17h.
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• Acesse o site sindicatoruralpatos.com.
br

• A inscrição prévia dos lotes é obriga-
tória. Fale com o Coelho: (34) 9 9975-
1492

• A vistoria presencial dos animais será 
permitida das 8 às 16h.

Para lances, ligue:
(34) 3818-2880
(34) 9 9259-1415
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O Sindicato dos Produtores Rurais de São 
Francisco promove seu Leilão Misto de Bo-
vinos nesta quarta-feira, (1/09), às 18h, no 
Parque de Leilões União do Vale.

Informações:
(38) 9 9902-2803
(38) 9 9954-4587

SÃO FRANCISCO
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