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SINDICATOSSINDICATOS
Notícias

Estrela do Indaiá

O Leilão de Gado, com oferta de ma-
chos e fêmeas selecionados para en-
gorda, será em 3 de março, às 18h, 
no Parque de Exposições José de 
Oliveira Braga. 
A promoção é do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Estrela do Indaiá.



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

Informações e lances: 
(37) 3553-1105
(37) 98831-1915
(37) 9 8816-1941
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Que tal aprender a cortar e costurar 
peças femininas? Esse é o curso que 
será oferecido de 9 a 13/3 no CRAS 
de Pedra Bonita. A formação, com di-
reito a certificado, é uma parceria do 
Sindicato dos Produtores Rurais de 

Miradouro
Sindicato oferece curso de 

corte e costura
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Miradouro com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES.

Para se inscrever, procure o CRAS 
da cidade, portando seu CPF.  

Informações com a mobilizadora Ma-
ria Rita: (32) 9 9981-9339.
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Montes Claros
Dia de Campo em Japonvar
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Montes Claros promoveu um  Dia 
de Campo no município de Japonvar 
sob o tema: “Avanços na produção 
de volumoso no semiárido mineiro”.

A programação incluiu palestras com 
especialistas em manejo e conser-
vação de forragens, com foco na ali-
mentação de vacas leiteiras.

A técnica responsável pela Unidade 
de Referência do projeto “Forragei-
ras para o Semiárido”, INÊZ SILVA, foi 
uma das palestrantes. Ela falou so-
bre os resultados já obtidos no Cam-
po Experimental de Montes Claros.
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O evento foi organizado pelos téc-
nicos do programa de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) WEU-
DES ANDRADE E FABRÍCIO RUAS.
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O 3º Leilão Presencial, da Agrotop 
e Sindicato dos Produtores Rurais 
de Piumhi, será em 4 de março, às 
19h30, no Parque de Exposições Ta-
tersal Nhô Carvalho.
Lances também podem ser dados 
pelos telefones:
(37) 9 9823-7104
(37) 9 9863-2913
(37) 9 9908-2549

Piumhi
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Patos de Minas
Desconto para Associados

Associados e dependentes do Sin-
dicato dos Produtores Rurais de 
Patos de Minas agora têm 10% 
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de desconto em todos os produtos 
agropecuários comercializados na 
loja da Agrovalente. 

Informações: 
(34) 3818-2880
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