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Foi sepultado no sábado (10/4) o pre-
sidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Visconde do Rio Branco 
e suplente do Conselho Fiscal do 
SENAR Minas, SÉRGIO AROEIRA 
BRAGA, de covid-19, aos 76 anos.

Sérgio era presidente do Sindica-
to desde 1994 e, de acordo com o 
tesoureiro e mobilizador, CLÉVER 
CARVALHO, deixa um “exemplo de 
trabalho e amor à causa sindical”.
Ele era casado com Vitória da Sil-
va Braga, pai de Sérgio Aroeira 
Braga Filho e de Sandro Braga e 
avô de Sérgio Aroeira Braga Neto 
e Felipe Braga.

O sepultamento ocorreu no Cemité-
rio São João Batista em Visconde do 
Rio Branco.
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FAEMG+ 
Interior

Os interessados em compreender 
melhor a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e as consequên-
cias do seu não-cumprimento, têm 
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uma boa oportunidade: de 13 a 27 
de abril, das 14h às 16h, o pro-
jeto FAEMG + Interior oferecerá 
treinamento virtual para  funcio-
nários dos Sindicatos.

Confirme presença pelo e-mail: 
pedagogia@senarminas.org.br
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Conheça as principais alterações 
na transmissão das informações 
trabalhistas, previdenciárias e fis-
cais, com base no Manual de Orien-
tações do ESocial 2021.
Inscreva-se pelo link: http://bit.ly/
cursoeSocialSimplificado

Curso On Line
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Governador
Valadares
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Governador Valadares oferece 
dois cursos virtuais:

•  Administração e Econo-
mia Familiar – 19 a 23/4, 
das 18h30 às 20h30

• Segurança no Trabalho 
- De 7 a 11/6, das 19 às 
21h. 

Na Sala Virtual do Google Meet, com 
direito a certificado.

Inscrições e informações: 
(33) 98821-8173
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Quer entender como é feita a Clas-
sificação de Cafés Convencionais? 
Então, não perca este curso sobre 
o tema. Será de 13/4 a 16/4, com a 
instrutora PAULA SANTINI. A pro-
moção é do Sindicato dos Produto-
res Rurais de Muzambinho.

Muzambinho
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Para participar, é preciso ser maior 
de 16 anos, ter acesso à internet 
e vínculo com o meio rural.

Informações: 
(35) 9 9964-0882. 
Falar com MARCOS CARVALHO.
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Patos de Minas
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O Leilão Virtual de Gado de Corte 
será em 13/4, às 16h30. Assista pelo 
site: sindicatoruralpatos.com.br.

Compradores podem vistoriar os 
animais, presencialmente, no dia 
do leilão, das 8h às 18h.

É necessário inscrever previamen-
te os lotes pelo: (34) 9 9975-1492. 
Falar com Coelho
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Patrocínio
Inscrições abertas para ATeG 

Balde Cheio
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Pecuaristas de Leite da região de 
Patrocínio, interessados em receber 
assistência técnica, não podem per-
der essa oportunidade! O Sindicato 
dos Produtores Rurais do município 
está recebendo inscrições para for-
mar uma turma do programa ATeG 
Balde Cheio.

Quem aderir, tem direito a duas visi-
tas do técnico responsável, por mês, 
gratuitamente.

As inscrições podem ser feitas no 
Parque de Exposições.

Informações:
(34) 9 9109-8818. Falar com João.
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