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CURVELO
VÁRZEA DA PALMA
102° LEILÃO DE CORTE - VIRTUAL - 

DO SPRC

SINDICATOS



O já tradicional leilão virtual do Sindica-
to dos Produtores Rurais de Curvelo terá 
edição especial no próximo dia 21/9, às 19 
horas. Desta vez, o evento será realizado 
em parceria com o Sindicato dos Produto-
res Rurais de Várzea da Palma (SPRVP).

“Por meio desta parceria, contare-
mos com oferta ampliada de animais 
para cria, recria e engorda, todos vis-
toriados, apartados e filmados por 
nossa equipe de leilão. Será oportu-
nidade de realização de muitos bons 
negócios” - GERALDO SAMPAIO, pre-
sidente do SPR Várzea da Palma.

Informações prévias e link de transmis-
são já estão na Sala de Negócios: https://
leiloes.agro10xpro.com.br/102o-leilao-de-
-corte-sprc/

2

https://leiloes.agro10xpro.com.br/102o-leilao-de-corte-sprc/
https://leiloes.agro10xpro.com.br/102o-leilao-de-corte-sprc/
https://leiloes.agro10xpro.com.br/102o-leilao-de-corte-sprc/


MANHUAÇU
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De propriedade do Sindicato dos produto-
res Rurais de Manhuaçu, o laboratório de 
análise de solos e materiais vegetais, esta-
va obsoleto, mas foi todo reformulado para 
atender o produtor com qualidade e eficiên-
cia. Em dezembro de 2018, o Sindicato, com 
nova diretoria, construiu um 3° pavimento 
onde foi instalado o laboratório.

“Praticamos cons-
truímos outro pa-
vimento onde fo-
ram aproveitados 
somente as quatro 
paredes laterais e 
instalamos o aten-
dimento do Sindi-
cato, com salas e 
um espaço grande 
para atender nos-
sos sócios e seus fa-
miliares. Onde era o 
atendimento alugamos e o inquilino 
vai investir mais de 100 mil na re-
forma. Quando terminar o contrato 
todo esse investimento será proprie-
dade do Sindicato, gerando mais ren-
da”. - ANTÔNIO THEODORO DUTRA, 
presidente do SPR de Manhuaçu

ANTÔNIO DUTRA, 
presidente do SPR 

Manhuaçu
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PIUMHI
MUNDIAL DE QUEIJOS
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Clima de festa no Sindicato Rural de 
Piumhi! O casal de associados Larissa 
Goulart e Rogério Júlio, foi premiado com 
a medalha de bronze no maior concurso 
mundial de queijos! O “Barão da Canastra” 
disputou com mais de 900 queijos, de 46 
países no Mondial Du Fromage 2021, na 
França. 

“A região da Canastra inscreveu cerca 
de 50 queijos no concurso e conquis-
tou nove medalhas. Nossa região foi 
reconhecida e nossos queijos muito 
apreciados pelos jurados. Estamos 
muito contentes, especialmente pela 
vitória da La-
rissa e do Ro-
gério, nossos 
associados e 
parceiros de 
longa data!”  
- TEODO-
MIRO FER-
REIRA DA 
SILVA (TIÁ), 
presidente do 
SPR Piumhi.

6



SÃO TIAGO
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O Leilão Virtual de São Tiago chega a sua 
16ª edição, marcada para o próximo sába-
do, dia 18 de setembro, às 16h. O evento, 
promovido pelo Sindicato dos Produtores 
Rurais de São Tiago, foi criado como forma 
de adaptação às medidas de prevenção 
contra o novo coronavírus. A primeira edi-
ção ocorreu em junho do ano passado. 

Desde então, segundo o presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de São 
Tiago, MESSIAS JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA, 
os eventos on-line têm sido uma opor-
tunidade para minimizar as perdas im-
postas pela pandemia, uma vez que os 
leilões de gado presenciais estão suspen-
sos temporariamente. 

A transmissão será ao vivo. Mais informa-
ções podem ser acessadas pelo link www.
sindruralsaotiago.wixsite.com/sindicato. 

Os telefones para lance são: 
(32) 99998-3739 (Claudinha), 
99918-7354 (Ana Karla), 
98420-1868 (Dulce), 
99936-6625 (Gisele), 
99944-4275 (Ricardo), 
99991-6586 (sindicato).
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