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Em 30 de março e 20 de abril, das 
13h30 às 17h30. Confirme presença 
pelo e-mail: pedagogia@senarmi-
nas.org.br
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Uma reunião virtual da Comissão 
Nacional das Relações de Traba-
lho da CNA ocorrerá em 25/3, das 
9h às 12h30.
 
Pauta

1. Fiscalização do traba-
lho (com participação es-
pecial do dr. Rômulo Ma-
chado, subsecretário de 
Inspeção do Trabalho) 

Comissão 
Nacional das 
Relações de 

Trabalho
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2. Notícias trabalhistas 
(julgamentos do STF) 

3. Legislação Labo-
ral – consultas públicas 

4. Relações do Trabalho 
e Covid-19

Os Sindicatos interessados em 
participar devem solicitar, até 24/3, 
o link de acesso. Ligue (61) 2109-
1474/1443 ou envie um e-mail para  
ana.costa@cna.org.br.

Produtores rurais interessados em 
participar devem entrar em contato 
com o Sindicato Rural de sua cida-
de ou com a Federação da Agricul-
tura e Pecuária de seu estado.
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Arcos

Alessandro Bernardes, novo presidente do SPR de Arcos
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O novo presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Arcos é 
o advogado e pecuarista de corte, 
ALESSANDRO BERNARDES TEI-
XEIRA. Ele foi vice-presidente na 
gestão anterior e, antes, advoga-
va para a casa.

“Conheço bem as necessi-
dades, os pontos fortes do 
Sindicato e em que preci-
samos investir para aten-
der melhor aos nossos as-
sociados. Estou estudando 
estratégias para diversifi-
car os serviços. Atualmen-
te, atendemos demandas 
contábeis e oferecemos 

6



convênios médicos e far-
macêuticos”, disse.

Mas pretendo, também, sensibili-
zar o poder público a investir nas 
estradas rurais que “estão esbu-
racadas e mal sinalizadas”.

Alessandro nasceu em Arcos. É filho 
e neto de produtores rurais e, nas 
horas vagas, gosta de cavalgar.
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Lavras

O engenheiro agrônomo, pecuarista 
de leite e cafeicultor, EDUARDO DE 
CARVALHO PENA é, pela tercei-

Eduardo de Carvalho Pena, presidente do SPR de Lavras
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ra vez, presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Lavras.

Uma das suas metas é reformar o 
Parque de Exposições para voltar 
a promover provas de marcha e do 
Circuito Nacional de Provas do Ca-
valo Mangalarga Marchador. 

“Quando a pandemia 
passar, se Deus quiser, 
promoveremos bons 
eventos relacionados à 
equinocultura e bovino-
cultura”, disse.

O Sindicato tem extensão de base 
nos municípios de Ijaci, Ribeirão Ver-
melho, Itumirim, Itutinga, Luminárias 
e Ingaí.

9



O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Limeira do Oeste convida asso-
ciados, pecuaristas e todos os seus 
parceiros para participarem do 3º 

Limeira do 
Oeste

10



Leilão de Gado Misto, 100% virtual. 
Será nesta sexta-feira (26), às 15h.

Acesse o canal da V1 no YouTube.

Informações:
(34) 3453-1241 - Sindicato
(34) 9 9997-8590 - Saulo Júnior
(34) 9 9998-2686 – Tião Barcelos
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