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ESTRELA 
DO INDAIÁ



O 19° Leilão Virtual, do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Estrela do Indaiá, 
será em 1º de setembro às 18 horas.

• Oferta de gado de qualidade para cria, 
recria e engorda.

• Lances de compras deverão ser feitos 
somente via telefone.

• Transmissão ao vivo pelo site  
www.promaster.live 

 
Informações:
(37) 3553 1105
(37) 988161941
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http://www.promaster.live


GURINHATÃ

Vinte e dois feirantes participaram da pri-
meira Feira Segura, em Gurinhatã, inicia-
tiva da Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), em parceria com os 
Sindicatos.

Teve pão de queijo, bolo de mandioca, bo-
lacha de nata, requeijão cremoso, pimenta 
cumari, leitoa congelada, hortaliças e gran-
de diversidade de produtos.
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O presidente do Sindicato, ADRIEL GUE-
DES, comentou:

 “Sentimos os produtores e a comu-
nidade muito motivados com o even-
to e estamos felizes com o resultado.  
Agradecemos ao Sistema FAEMG/SE-
NAR/INAES, à prefeitura e aos nossos 
colaboradores.” 

“A feira superou as expectativas, com 
a participação de quase 100% dos 
expositores que se inscreveram. Já 
agendamos a próxima edição para 
20 de setembro.” - DÉLBIA ALVES 
AMARAL, mobilizadora.
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O prefeito de Gurinhatã, Wender Lu-
ciano, o presidente da Câmara Muni-
cipal, Alexander Borges e o diretor do 
Sicoob, Roberto Severino prestigiaram 

a Feira Segura
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MONTE 
CARMELO

SOLIDARIEDADE
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O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Monte Carmelo está lançando a campanha 
Doar, em parceria com a concessionária 
Maquinelson, revendedora da fabrican-
te de máquinas e implementos agrícolas, 
John Deere.

“Fomos convidados a participar e 
gostamos tanto da iniciativa que 
convidamos outras instituições como 
a Loja Maçônica, o Rotary e o Lions 
Clube a participarem conosco. O que 
arrecadarmos em quilos de alimen-
tos não perecíveis, a Maquinelson irá 
doar o dobro em cestas básicas.

A meta é que cada entidade reúna 
300 quilos que serão entregues para 
entidades a serem definidas por nós. 
Participem! Com a participação de 
todos, poderemos beneficiar muitas 
pessoas em dificuldade.” - DURVAL 
RESENDE NETO, presidente do Sindi-
cato.

As doações devem ser entregues na sede 
do Sindicato: Av. Ronan Cardoso Naves, 
1777, Parque de Exposições. Procurar Ca-
rol ou Lucimar.

Informações: 
(34) 3842-2739
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UNAÍ

Ricardo Almeida

O presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais de Unaí, RICARDO ALMEIDA, 
convida a todos para participarem da ll 
Feira Agropecuária e Técnica - a Agrotech 
Unaí 2021, nos formatos on-line e pre-
sencial, de 4 a 12 de setembro.
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Estão previstos palestras, painéis e ofi-
cinas, debates sobre o futuro do agro-
negócio, leilões, Copa de Marcha Man-
galarga marchador e Festival de Pratos 
Típicos.

Para participar, inscreva-se no site 
sindprodutoresruraisunai.com.br

informações:
(38) 3676-1235.
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http://sindprodutoresruraisunai.com.br



