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Campo Florido

Para ser mais preciso na escolha 
dos cursos e programas em parce-
ria com o Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, o Sindicato dos Produtores 

Reunião do Gadru, promovida bimestralmente



Rurais de Campo Florido criou o GA-
DRU (Grupo de Apoio às Demandas 
Rurais e Urbanas). Participam pro-
dutores rurais, representantes da 
agroindústria e de associações.

O presidente do Sindica-
to, MARCIO GUAPO, disse 
que “há reuniões bimes-
trais para trocar ideias 
sobre as demandas por 
cursos e áreas em que 
há escassez de mão-de-
-obra qualificada. Tem 
dado muito certo porque 
vamos atrás do que real-
mente é necessário.”
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Já estão funcionando, na nova sede 
do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Lima Duarte, os escritórios do IMA 

Lima Duarte

O presidente do SPR de Lima Duarte Olivier de Paula Cam-
pos (o terceiro da esquerda para a direita), ao lado de fun-

cionários do IMA e da Emater
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e da Emater e, em breve, a institui-
ção também será correspondente do 
Banco do Brasil. 

“Estamos aptos a rece-
ber guias do FGTS, do 
INSS, DARF de Impos-
to de Renda, de ITR e o 
DAE do IMA. Por meio 
de um convênio com o 
BB, o produtor também 
poderá fazer depósitos, 
saques e pagamentos 
de até R$ 2 mil, desde 
que em dinheiro”, expli-
cou o gerente sindical, 
EDNON MATOSO.

A nova sede, na Rua Antônio Duque 
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Filho, 495, terá ainda consultório 
odontológico, com atendimento ex-
clusivo para associados e funcioná-
rios e um salão de 100 metros qua-
drados divididos entre o arquivo e 
um espaço para cursos do SENAR. 
Está previsto também um auditório 
com capacidade para 300 pessoas.

Devido à pandemia, o atendimen-
to está sendo feito através de uma 
janela com grade. Se a demanda 
for simples, a pessoa é atendida na 
hora. Se for mais complexa, como 
declarações de Imposto de Renda, 
por exemplo, é necessário deixar a 
documentação e aguardar o retorno.

Informações:
(32) 3281-1314
(32) 9 9989-1313 - Whatsapp
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Nova Ponte
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O Leilão Especial Top do Criador, 
organizado pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Nova Pon-
te, será nesta quinta-feira (18), 
às 12h. Acesse o Canal do Boi no 
YouTube.
   
Inscrições e informações:
(34) 9 9670-7771
(34) 9 9125-0550
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Pompéu

É nesta quarta-feira (17), às 18h, o 
Leilão de Gado de Corte, promovido 
pelo Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Pompéu.
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Acesse www.investleiloes.com.br ou 
www.multiplix.com.br

Cadastro e lances:
(37) 3541-4140
(37) 9 9955-1859
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