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Confirme presença pelo e-mail  pe-
dagogia@senarminas.org.br e, na 
sequência, receba o link de acesso.
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Baependi
Sindicato tem 

novo presidente

Novo presidente do SPR de Baependi, Benedito Viotti
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O novo presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Baependi é o ca-
feicultor, pecuarista de corte e criador 
de Mangalarga Marchador BENEDITO 
VIOTTI. Ele era o primeiro suplente e 
assumiu a presidência depois da renún-
CIA DE FRANCISCO EUGÊNIO RI-
BEIRO,  o Chico Barão, eleito vice-pre-
feito do município.

“O próprio Chico me indi-
cou à presidência. Já te-
nho familiaridade com o 
dia a dia do Sindicato e 
aceitei o desafio. Quero 
ser um bom gestor e pro-
mover melhorias para os 
produtores rurais”.

Atualmente, a casa oferece serviços 
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contábeis (folha de pagamento, admis-
são, demissão, Guia de GTA, entre ou-
tros) e tem 110 associados.

Um problema que tem causado preocu-
pação ao novo presidente é o aumento 
de roubos de gado e de implementos 
agrícolas na região: “Estamos assusta-
dos”. Ele pretende conversar com ou-
tras lideranças – inclusive do poder le-
gislativo – para encontrar formas de 
incrementar a patrulha rural e viabilizar 
outras providências que possam ser to-
madas para conter a violência.

Benedito nasceu em Baependi. É casa-
do com Daniela e pai da Gabriela, estu-
dante de medicina veterinária. Seu hob-
by é cuidar dos animais e cavalgar.
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Montes Claros

Tem dúvidas jurídicas? Então não 
perca esta oportunidade!

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Montes Claros recebe a equi-
pe do advogado RICARDO COSTA, 
da AR Advogados, para atender 
aos associados que tenham dúvi-
das sobre dívidas rurais e outros 
assuntos de interesse do produ-
tor rural.

O atendimento será feito median-
te agendamento, das 8h às 17h, 
de forma individual.
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Informações e agendamento:
(38) 3215-1058
(38) 9 9907-9520
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Rubim

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Rubim firmou Acordo de Coopera-
ção com o Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) e, a partir de agora, 
oferecerá:

• - Emissão de GTA
• - Cartão do Produtor
• - Lançamento de Vacinas
• - Ficha Sanitário Animal e 

outros serviços.

Informações:
(33) 3746-1266
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Com pesar, informamos o falecimen-
to do ex-presidente e fundador do 
Sindicato dos Produtores Rurais de 

Nota de Pesar
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Paula Cândido, NEY JOSÉ ALVES, 
aos 84 anos.

O atual presidente, ANTENOR FER-
REIRA FILHO, comentou:

“Ele era pecuarista, cafei-
cultor e um grande em-
preendedor do campo: 
promoveu nossa 1ª Expo-
sição Agropecuária e a 1ª 
Festa do Peão e gostava 
de tudo que incentivasse 
a produção agropecuária. 
Também foi prefeito de 
Paula Cândido”.
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Ney deixou a esposa Wanda, os fi-
lhos Neyzinho, Marcos, Paulo Hen-
rique e Evandro e os netos Marina, 
Vítor, Isadora e Breno.
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