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Carangola
Presidente pede ajuda ao 

Sistema FAEMG

O presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Carango-
la, HUGO CHEIM MACHADO, e 



o ex-prefeito do município, PAU-
LO  PETTERSEN, visitaram o pre-
sidente do Sistema FAEMG/SE-
NAR/INAES, ROBERTO SIMÕES. 
Eles pediram ajuda para reerguer 
o Sindicato que foi atingido por uma 
grande enchente, perdendo móveis, 
computadores e impressora.

“Fomos muito bem rece-
bidos pelo Dr. Roberto, o 
gerente sindical ROGÉRIO 
ARANTES e pelo consul-
tor de negócios WILSON 
MOURA. Teremos ajuda 
para recompor os móveis 
e computadores, além de 
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assessoria para nos reer-
guermos financeiramente. 
Voltei para casa mais oti-
mista. Nosso encontro foi 
muito gratificante e agra-
dável”, disse Hugo.
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Monte Carmelo
Sindicato festeja 

seus 59 anos!
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Monte Carmelo, com extensão 
de base em Douradoquara e Roma-
ria, está comemorando 59 anos. Foi 
fundado em 8 de março de 1962.

Conheça alguns serviços que o Sin-
dicato oferece!

• Desconto de 15% na lo-
cação de baias;

• Emissão de Notas Fiscais 
e GTA (Guia de Trânsito 
Animal);

• Cursos em parceria com 
o Sistema FAEMG/SE-
NAR/INAES;

• Parceria com a Associa-
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ção dos Usuários das 
Águas da Região de Mon-
te Carmelo (AUA) e a As-
sociação dos Cafeiculto-
res da Região do Cerrado 
(Amoca).

• Leilões semanais;
• Feira Agropecuária anual 

com oferta de credenciais 
de acesso para o asso-
ciado que não estiver em 
débito;

• Dois tratores para prestar 
serviços aos associados;

• Balcão de Emprego Ru-
ral;

• Correspondente Bancá-
rio.
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“Sinto-me honrado pela 
oportunidade de presidir 
essa instituição. O momen-
to é difícil devido à pande-
mia, mas nosso otimismo 
e trabalho não cessam. 
O Sindicato parabeniza e 
agradece aos pilares des-
ta casa, que são seus co-
laboradores e produtores 
rurais.” - presidente do 
Sindicato, DURVAL RESEN-
DE NETO.
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O presidente do SPR de Monte Carmelo, Durval Resende 
Neto, com a esposa Maria Abadia
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São João da 
Ponte

Mulheres aprendem técnicas 
de olericultura

Elizete, Elizabeth, Maria José, 
Rejane, Solange, Rosana... ao 
todo, nove mulheres da comu-
nidade de São Vicente, em São 
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João da Ponte, surpreenderam a 
engenheira agrônoma e instrutora 
do SENAR, VIRGÍNIA DUTRA DE 
ARAÚJO, pela determinação em 
aprender os conceitos passados 
no curso de Olericultura.

A formação foi dividida em duas 
etapas: Implantação da Horta e 
Tratos Culturais. 

“Antes de começar, é pre-
ciso pensar quanto será 
necessário produzir para 
suprir a necessidade da 
família ou dos clientes. É 
a fase do planejamento, 
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que deve levar em conta 
a época correta do plan-
tio de cada variedade e a 
demanda pelos produtos”, 
disse Virgínia.

Informações sobre esse e outros 
cursos:
(38) 9 9891-3939
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Uberlândia

Acesse e inscreva-se no canal do 
Sindicato para o próximo leilão neste 
domingo (14), às 14h: https://www.
youtube.com/sindicatoruraldeuber-
landiasru.

Horários para apreciação dos ani-
mais, que serão pesados no recinto:
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Sábado: a partir das 14h
Domingo: até 13h

Inscrições e informações: 
(34) 99968-9035
(34) 99968-1330
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