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Os interessados em compreender 
mais a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e as consequên-
cias do seu não-cumprimento, têm 
uma boa oportunidade: de 13 a 27 
de abril, das 14h às 16h, o proje-
to FAEMG + Interior oferecerá trei-
namento virtual para  funcionários 
dos Sindicatos.

As inscrições devem ser feitas pelo 
e-mail pedagogia@senarminas.
org.br

Depois da confirmação, será envia-
do o link de acesso.
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Tem Leilão Misto de Gado, orga-
nizado pelo Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Lagamar, nesta 
quinta (8). 

Transmissão, ao vivo, pelo Canal 
do Rubinho Leiloeiro no YouTube, 
a partir das 18h. 

Acesse o link:
www.youtube.com/c/rubinholei-
loeiro

Vendedores e compradores de-
vem se cadastrar, antes, pelos te-
lefones:
Carlim: (34) 9 9938-1688
Ronaldo: (34) 9 9920-5996 
Rogerio: (34) 9 9961-4633
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Lances:
Carlim: (34) 99938-1688
Tatiane: (34) 99907-2562
Heloísa: (34) 99661-4740
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Limeira do 
Oeste

Saulo Gonçalves assinando o livro de posse ao lado do avô, 
Adão Ferreira, e do ex-presidente, Sebastião Barcelos.
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Limeira do Oeste tem novo presi-
dente: o engenheiro agrônomo, pe-
cuarista de corte e de leite SAULO 
GONÇALVES SILVA JÚNIOR. 

Ele reconhece que o Sindicato pas-
sou por momentos difíceis com o fim 
da obrigatoriedade da contribuição 
sindical, mas cortou gastos e inovou 
com os leilões virtuais que, hoje, são 
os carros-chefes da casa.

“Outro ponto positivo é a 
parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES. 
Acredito que o nosso Sindi-
cato seja um dos que mais 
oferecem cursos, graças 
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ao SENAR. Os mais pro-
curados são os de tratoris-
ta, de vaqueiro e de apli-
cação de defensivos”.

Os associados têm, também, ou-
tros benefícios, como emissão de 
notas fiscais, vacinas e insumos a 
preço de custo e acesso às vanta-
gens do plano de Saúde da Austa 
Clínica, que dispõe de várias espe-
cialidades médicas.

A principal meta do novo presiden-
te é dobrar o número de associados, 
atualmente, em torno de 200. Ele 
também planeja reformar o tatersal, 
os currais e as vias internas do Par-
que de Exposições.
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Saulo nasceu em Carneirinho e tem 
28 anos. Filho, neto e bisneto de 
produtores rurais, é casado com LA-
RISSA QUEIROZ. Nas horas vagas, 
gosta de reunir amigos para curtir 
boa música e churrasco. 

9



Nota de 
Falecimento I

Com pesar, comunicamos o sepul-
tamento, ontem, em Itambacuri, 
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do associado do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Governador 
Valadares, MARCOS EDUARDO 
DINIZ FIGUEIREDO. Morreu aos 61 
anos, em consequência da Covid 
19. Pecuarista de corte, ele era 
considerado o “Embaixador do 
Guzerá”.

Deixa a esposa Cibele e o filhos 
Eduardo e Letícia.
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Nota de 
Falecimento II
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Com pesar, comunicamos o fale-
cimento de GILDINA SOARES DE 
SOUZA MAIA, aos 84 anos, em con-
sequência de infarto. Ela era espo-
sa de ALTIR DE SOUZA MAIA, que 
foi presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Unaí por quatro 
mandatos.

O corpo foi cremado, em cerimônia 
reservada à família, em Brasília.
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