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CARANDAÍ
CONTRA PRAGAS E DOENÇAS

Professor Almir Tamis



Um curso gratuito de “Manejo Integrado 
de Pragas e Doenças no Tomateiro” será 
promovido pelo Sindicato dos Produto-
res Rurais de Carandaí, de 5 a 7 de agos-
to, das 8h às 17h.

O instrutor será o engenheiro agrônomo, 
professor da Universidade Federal de La-
vras (UFLA), mestre e doutor em manejo 
integrado de pragas e doenças, ALMIR 
TAMIS, que também é instrutor do SE-
NAR.

“Ensino o monitoramento das pra-
gas in loco, abordando formas de 
controle biológico, químico, compor-
tamental e cultural”.

A iniciativa de trazer o curso foi do pre-
sidente do Sindicato, BRENO AUGUSTO 
GARCIA FIGUEIREDO, que participou do 
mesmo treinamento na UFLA:

“O aprendizado mudou tanto minha 
forma de combater as pragas e doen-
ças  que eu quis compartilhar com 
nossos associados. Desejo que todos 
se beneficiem desse conhecimento.”  
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Almir Tamis fará palestra do mesmo as-
sunto, na Câmara Municipal de Carandaí, 
em 6 de agosto, às 18h.

A entrada é franca. 
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JANUÁRIA

O Leilão Renovação, organizado pelo Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Januá-
ria, será em 18 de agosto, às 19h.

Acesse o canal Confboi Leilões no YouTu-
be.
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Informações:
(38) 9 8405-8949
(38) 9 8426-3267
(38) 9 9805-4531
(38) 9 9841-4669

Lances:
(38) 9 9986-8838
(38) 9 9972-7007
(38) 3218-7240
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MANHUAÇU
LABORATÓRIO RENOVADO
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O Sindicato dos Produtores Rurais de Ma-
nhuaçu concluiu a  construção do terceiro 
pavimento de sua sede com o objetivo de 
ampliar o Laboratório de Análises de Solo 
e Folhas. 

O espaço agora conta com equipamentos 
de última geração, financiados pela Funda-
ção Banco do Brasil.

“Esta é uma grande conquista. Com 
as novas máquinas, os atendimentos 
estão mais ágeis e os exames ainda 
mais precisos.” – ANTÔNIO TEODO-
RO DUTRA, presidente do Sindicato.

• O laboratório atende demandas de 
todo o estado de Minas, Rio e Espírito 
Santo.

• Entre maio e setembro, o local funcio-
na de domingo a domingo, por ser o 
período de fim da colheita do café e 
início da preparação dos solos para 
a próxima safra. Antônio lembra que 
quem faz análise de solo, “tem uma 
prescrição de adubação mais assertiva 
e evita gastos desnecessários.”
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• O Sindicato mantém um serviço de co-
letas das amostras, de segunda a sex-
ta-feira, com rotas específicas para di-
ferentes regiões do estado. 

• Informe-se a respeito: (33) 3331-1660. 
Outra opção é enviar a amostra pelos 
Correios, com custos de postagem por 
conta do laboratório.
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