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Tire suas dúvidas sobre o projeto 
FAEMG + Interior e sobre como utili-
zar o Seven. Confirme presença pelo 
e-mail: pedagogia@senarminas.org.
br. Após a confirmação, você rece-
berá um link de acesso.
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Precisando renovar o seu plantel de 
gado? O Sindicato dos Produtores 
Rurais de Comendador Gomes con-
vida para o seu leilão (virtual e pre-
sencial) nesta terça-feira (9) a partir 
das 17h.

Comendador
Gomes
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Acesse o canal do Sindicato no You-
Tube ou vá à sede, que fica na Rua 
Rossemiro Lopes da Silva, 371, no 
Centro.

Informações:
(34) 3423-1113
(34) 9 9676-9978 
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Dores do Indaiá
Sindicato dá exemplo de 

gestão e inovações

Funcionários do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Dores do In-
daiá receberam uniformes: cami-
sa azul social ou camisa de gola 
polo, azul marinho, com detalhes 
em verde no punho e na gola, e 
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a logomarca da casa, bordada do 
lado esquerdo.

O presidente do Sindicato, AR-
NALDO MATOS comentou:

“O uniforme ajuda as pes-
soas a se sentirem parte 
de um time, aumentan-
do o comprometimento 
com a casa. Essa é ape-
nas mais uma novida-
de da nossa gestão, que 
prioriza a inovação e o 
acolhimento de seus as-
sociados. Estamos revi-
talizando o antigo prédio, 
instalando uma balança 
rodoviária, reformando o 
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Parque de Exposições, 
aumentando o número 
de leilões e melhorando 
nossa comunicação com 
os associados por meio 
de um canal no YouTube, 
com produção de conteú-
dos exclusivos”.

Esse é o primeiro mandato do Ar-
naldo, que assumiu em 2019.
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Santa Maria de 
Itabira

Atendimento por 
canais digitais

Sem sede desde a enchente de fe-
vereiro deste ano, o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Santa Maria 
de Itabira passaria a funcionar, a 
partir desta terça-feira (9) em uma 
sala emprestada pela Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Santo An-
tônio (Capsal). No entanto, o muni-
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cípio está na “onda roxa” devido ao 
alto número de casos da covid-19 e 
à indisponibilidade de leitos de en-
fermaria e CTI.

Estão funcionando apenas os servi-
ços essenciais. Por esse motivo, o 
Sindicato atenderá, por enquanto, 
apenas por seus canais digitais:
Telefone e whatsapp: 
(31) 3838-1388
E-mail: 
sinrural80@yahoo.com.br

“E após esse período de 
restrições, ainda precisa-
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remos de um tempo maior 
para pintar a sede, trocar 
as portas internas e remo-
biliar”, disse a presiden-
te do Sindicato, MARIA 
DO ROSÁRIO TORRES 
GUERRA.
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O Sindicato do Produtores Rurais de 
Uberaba firmou parceria com a Ma-
ple Bear, escola bilíngue com meto-

Uberaba
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dologia canadense que oferece en-
sino fundamental.

Informações:
(34) 9 9978-6409
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