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Abaeté

Em 6 de abril, às 17h, no Parque 
de Exposições.



Acesse o canal promaster.live no 
YouTube

Informações: 
(37) 3541-1187
(37) 9 9968-3744
(37) 9 9969-4058
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Carangola
Sindicato promove seminário
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Como o objetivo de refletir sobre 
as enchentes que atingiram o mu-
nicípio e destruíram móveis e equi-
pamentos de sua sede, o Sindicato 
dos Produtores Rurais de Caran-
gola, em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, promove 
o seminário on-line “Superando De-
safios - Desastre Natural”, de hoje, 
29/3, a 1/4, a partir das 17h30. 

Inscrições:
(32) 9 9989-9583
Falar com a mobilizadora Fernanda 
Azevedo.

Confira a programação:
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Iguatama

Você conhece os serviços que 
seu sindicato oferece? Pensando 
nisso, o Sindicato dos Produtores 
Rurais de Iguatama divulga algu-
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mas de suas iniciativas, em par-
ceria com o Sistema FAEMG/SE-
NAR/INAES:

•  FAEMG Saúde
•  Certificado Digital
•  Energia Sustentável

Informe-se pelo: 
(37) 9 9978-2324

Siga a instituição nas redes sociais:
Instagram: @sinruraliguatama
Facebook: @sinruraliguatama
Twitter: @sindicatoruraldeiguata-
ma
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Juiz de Fora
Cursos virtuais e gratuitos

Está em casa por causa da pande-
mia? Aproveite para renovar seus 
conhecimentos! O Sindicato dos 
Produtores Rurais de Juiz de Fora 
promove, em 30 e 31 de março, dois 
cursos virtuais por meio do serviço 
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de comunicação por vídeo do Goo-
gle, o Google Meet: 

• Gestão na Proprieda-
de Rural - das 9h às 11h 

• Gestão de Pessoas - das 
15h às 17h

Instrutor: JOSÉ GERALDO MACHA-
DO

Inscrições: 
(32) 9 9978-1877 - Andréia
(32) 9 9800-7379 – João Carlos

Ao confirmar presença, o participan-
te recebe o link de acesso.
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Uberaba promoveu reunião por 
videoconferência, com o deputado 
HELI GRILO, representantes da Ce-
mig e da empresa JBS.  O objetivo 
foi buscar soluções para pendências 

Uberaba
Sindicato apoia 

expansão da Seara
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que têm travado a ampliação da mul-
tinacional no município.

Atualmente, em Uberaba, a Seara 
processa cerca de 300 toneladas de 
frango, por dia, e a maior parte da 
produção é destinada ao abasteci-
mento em Minas. 

Os investimentos da empresa, de 
cerca de R$ 100 milhões, vão gerar 
1000 empregos diretos e indiretos 
até o final de 2022. O presidente do 
Sindicato, GILBERTO DE OLIVEI-
RA DIAS, ressalta que “é prioridade 
acompanhar e promover o encontro 
de forças que resolvam as deman-
das dos produtores rurais e tragam 
desenvolvimento para o município”.
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