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Notícias

Câmara Técnica 
do Feijão

O Instituto Brasileiro do Feijão 
(IBRAF) promove reunião da Câ-
mara Técnica Setorial do Feijão e 
Pulses (leguminosas secas como 
ervilha, lentilha e grão-de-bico) 
do MAPA, hoje, 30/3, às 14h. 



Pauta: discutir a situação do mer-
cado do grão e formas de viabi-
lizar políticas públicas voltadas 
para a cadeia.

Para participar, acesse o link:
https://cutt.ly/CzR7L72
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Curvelo
Gestão de Finanças

Produtores rurais de Curvelo es-
tão participando do curso on-line 
Educação Financeira e Empreen-
dedora até esta sexta-feira (2), mi-
nistrado pelo instrutor do SENAR 
MINAS, KELSEN NETHER, enge-
nheiro agrônomo com MBA em 
Gestão Empresarial:
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“Estamos trabalhando a 
administração do tempo, 
entendendo nossas roti-
nas e despertando o hábi-
to de anotar tudo (gastos e 
ganhos) nos mínimos de-
talhes. Em seguida, traba-
lharemos a gestão finan-
ceira propriamente dita. E, 
por último, vamos analisar 
o comportamento dos em-
preendedores”.

O curso foi promovido pelo Sin-
dicato dos Produtores Rurais de 
Curvelo, em parceria com o Sis-
tema FAEMG/SENAR/INAES. A 
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formação teve tanta procura que 
será repetida de 16 a 18 e de 19 
a 21 de abril.

Ficou interessado? Informe-se com 
a mobilizadora JANAÍNA RODRI-
GUES: (38) 9 9999-3048.
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Estrela 
do Indaiá

O Leilão de Gado, do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Estrela 
do Indaiá, será em 7 de abril, às 
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16h, com oferta de machos e fê-
meas para engorda.

Será obrigatória a apresentação 
do cartão do produtor rural e do 
cartão do IMA para emissão de 
Nota Fiscal.

Acesse:  www.promaster.live .

Informações:
(37) 3553-1105
(37) 98816-1941
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Montes Claros
Forrageiras para o Semiárido

A técnica do Projeto Forrageiras 
para o Semiárido, (parceria do 
Sistema CNA, Embrapa, Sistema 
FAEMG e Sindicato dos Produto-
res Rurais de Montes Claros) INÊZ 
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PEREIRA DA SILVA participa hoje, 
30/3, às 19h, do webinário Inova-
Norte, sob o tema: “Forrageiras 
para o Semiárido Mineiro e seus 
Impactos na Agricultura e Pecuá-
ria”. A promoção do evento é da 
Epamig.

Será o primeiro de uma série de ba-
te-papos com especialistas sobre 
forrageiras no Norte de Minas e seus 
impactos na agricultura e pecuária.

Não perca! Evento gratuito!

Acesse: 
www.youtube.com/watch?v=Vxn-
8gOGDIOk
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O leilão virtual terá animais com ge-
nética melhorada. Transmissão pelo 
Canal do Boi no YouTube.

Inscrições e informações: 
(34) 9 9670-7771
(34) 9 9125-0550

Nova Ponte
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Se você é produtor de leite, não per-
ca o seminário on-line “Qualidade do 
Leite”, em 5 de abril, das 19h às 21h, 
promovido pelo Sindicato dos Produ-
tores Rurais de São Tiago, em parce-
ria com o Sistema FAEMG/SENAR/
INAES. O professor será o instrutor 

São Tiago
Participe do seminário 
“Qualidade do Leite”
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do SENAR e doutor em Zootecnia, 
MARCOS AURÉLIO LOPES.

Para participar, é necessário ser pro-
dutor rural. Envie para a mobilizado-
ra NÚBIA SIQUEIRA as seguintes 
informações: nome completo, data 
de nascimento, naturalidade, CPF, 
identidade, endereço, escolaridade, 
estado civil, e-mail e número do Nirf 
da propriedade rural.

Whatsapp (32) 9 9957-1352
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