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CARMO DO CAJURU

SINDICATOS

O Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável de Carmo do Cajuru pro-
moveu a reunião de número 200. 



O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais, JOSÉ EUSTÁQUIO VILAÇA DE OLI-
VEIRA (TAQUINHO), destacou a atuação 
do grupo:

“Foi um dia de 
comemoração 
do Conselho, 
que há tem-
pos vem de-
fendendo os 
interesses do 
produtor ru-
ral. Queremos 
parabenizar 
a todos pelas 
iniciativas e 
concretizações 
das ideias. ”
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IGUATAMA
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Já estão abertas as inscrições para o Curso 
de Plantas Medicinais no Sindicato Rural 
de Iguatama. O curso é gratuito, com certi-
ficado, e ensinará como fazer remédios ca-
seiros com plantas medicinais, o cuidado, 
plantio, o uso de plantas medicinais aro-
máticas. 

As aulas serão  na próxima semana, de 20 
a 24/9, sempre das 8 às 17h.

Os interessados podem se inscrever pelo 
(37) 3353.2324 / 91214325
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JUIZ DE FORA 
DIA DE CAMPO DO ATeG 

BALDE CHEIO

Oportunidade imperdível para produtores 
de leite de Juiz de Fora e região! Em parce-
ria com o Sindicato, o Sistema FAEMG pro-
move o Dia de Campo ATeG Balde Cheio, 
dia 25/9. O evento será das 13 às 17h, na 
Fazenda São Sebastião, localizada na Co-
munidade de Varginha, em Juiz de Fora.
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Serão montadas quatro estações sobre 
bovinocultura de leite. Em cada uma de-
las, técnicos de campo do ATeG aborda-
rão temas como gestão da propriedade, 
beneficiamento e transformação de pro-
dutos lácteos, qualidade do leite, alimen-
tação de bovinos.

São esperados produtores de Juiz de Fora, 
Lima Duarte, Baependi, Santos Dumont, 
Mar de Espanha, São Tiago, São João Del 
Rei, Barbacena, Guarani, Rio Pomba, Ubá, 
Conselheiro Lafaiete, São Vicente de Mi-
nas, Piedade do Rio Grande e Madre de 
Deus de Minas.

Inscrições pelo telefone 
(32) 99978-1877 (Andreia Vinha) 
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Neste sábado (18/9), a partir das 17h, o 
Sindicato Rural promove seu Leilão de 
Gado Misto. O evento será realizado no 
Recinto de Leilões Cândido Donnabella, 
e terá transmissão ao vivo pelo canal do 
youtube Afonsosompaina Paína. (clique 
aqui) 
 
Informações lances: 
(35) 99827.0475 
(35) 99907.7897

MONTE SANTO 
DE MINAS

7

http://https://www.youtube.com/channel/UCDvAKCPWp8IeRhFxpEDGXhA
http://https://www.youtube.com/channel/UCDvAKCPWp8IeRhFxpEDGXhA


UNAÍ

O Sindicato comemora os bons resultados 
da II Feira Agropecuária Técnica de Unaí 
- Agrotech 2021. Em formato híbrido (pre-
sencial e online), foram promovidas, gra-
tuitamente, palestras, cursos e treinamen-
tos, encontros e leilões de gado de corte e 
de gado leiteiro, mostrando a diversidade 
do agronegócio de Unaí e região. 
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A abertura oficial contou com a participa-
ção de autoridades políticas, lideranças 
do agronegócio, representantes de enti-
dades e cooperativas ligadas ao setor e 
convidados. Um dos destaques do even-
to foi o lançamento oficial do Polo de Irri-
gação Sustentável do Noroeste de Minas 
– o primeiro do estado -, que impulsiona-
rá ainda mais as atividades agropecuá-
rias na região.

“Este Polo é um marco para a agri-
cultura irrigada da região, reunindo 
conhecimento de especialistas, por 
meio de pesquisas e transferências de 
tecnologias para o desenvolvimento 
sustentável do agronegócio, tanto 
local, quanto nacional” - RICARDO 
ALMEIDA, presidente do SPR Unaí.
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Presenças na abertura: o presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais, Ricardo Almeida; a 

secretária de Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais, Ana Valentini; a secretária de Meio 

Ambiente, Marília Carvalho de Melo; o secretário 
de Fazenda de Unaí, José Gonçalves; o prefeito de 
Paracatu, Igor Santos; o superintendente federal 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Distrito Federal, William Barbosa;  o coordenador 
do Polo de Irrigação Sustentável do Noroeste de 
Minas, Felipe Werlang da Silveira, e a presidente 

da Irriganor, Rowena Petroll.  
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