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Dores do Indaiá
Sindicato celebra convênio 

com o IMA

O presidente do SPR de Dores do Indaiá, Arnaldo 
Matos, o analista de agronegócios da FAEMG, Wal-
lisson Lara Fonseca, o diretor geral do IMA, Thales 
Fernandes e o superintendente técnico do Sistema 

FAEMG /SENAR/ INAES, Altino Rodrigues Neto



O presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Dores do Indaiá, 
ARNALDO MATOS, reuniu-se com o 
diretor-geral do IMA (Instituto Minei-
ro de Agropecuária), Thales Fernan-
des, com o analista de agronegócios 
da FAEMG, Wallisson Lara Fonseca 
e com o superintendente técnico do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Al-
tino Rodrigues Neto. Eles conversa-
ram sobre as regras para a promoção 
de leilões e a celebração de um con-
vênio para emissão de documentos 
sanitários como, por exemplo, Guia 
de GTA.

“Estou muito satisfeito por-
que é mais um serviço, de 
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grande utilidade, que ofe-
recemos aos nossos asso-
ciados”, disse o presidente 
ARNALDO MATOS.
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A diretoria do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Monte Santo de Mi-
nas se reuniu com representantes 
da Emater, da Cooxupé (Coopera-
tiva Regional de Cafeicultores em 
Guaxupé), da prefeitura e de escri-
tórios contábeis do município para, 
juntos, definirem os valores da ter-
ra nua.

Monte Santo 
de Minas
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“Desde 2016, a FAEMG 
nos orientou a participar 
dessas reuniões para 
que os valores da ter-
ra nua sejam coeren-
tes com a realidade de 
mercado, e não preju-
dique os produtores ru-
rais. Eles são tomados 
como base pela Receita 
Federal quando os pro-
dutores declaram o ITR. 
Em breve, divulgaremos 
uma tabela com o que 
ficou definido”, disse a 
secretária executiva RO-
SIANE SILVEIRA.
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Paraopeba / 
Caetanópolis
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O Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Paraopeba/Caetanópolis, 
preocupado com o aumento do 
número de casos de Covid-19 e, 
em sintonia com as prefeituras dos 
dois municípios, solicita aos seus 
associados que agendem atendi-
mentos pelos seguintes canais:

Telefone: 
(31) 3714-1500
E-mail: 
adm@sindicatoruralpba.com.br
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São Tiago
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O 10º Leilão Virtual, organizado pelo 
Sindicato dos Produtores Rurais de 
São Tiago, será neste sábado (20), 
às 16h.

“Vimos no on-line uma boa 
oportunidade para mini-
mizar as perdas impostas 
pela pandemia. Adapta-
mos o evento à modalida-
de virtual como medida de 
prevenção contra o coro-
navírus. A primeira edição 
ocorreu em junho do ano 
passado. Não esperáva-
mos tanto sucesso. Por 
isso, decidimos prosseguir 
e estamos felizes por che-
garmos à 10ª edição”, dis-
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se o presidente do Sindi-
cato, MESSIAS JOSÉ PINTO 
DE OLIVEIRA.

A transmissão será ao vivo e os traba-
lhos serão conduzidos pelo leiloeiro 
JURANDIR REIS. Informações pelo 
link www.sindruralsaotiago.wixsite.
com/sindicato. 

Lances: 
(32) 99998-3739 (Claudinha)
(32) 99918-7354 (Ana Karla)
(32) 98420-1868 (Dulce)
(32) 99957-1352 (Núbia)
(32) 99936-6625 (Gisele)
(32) 99944-4275 (Ricardo)
(32) 99991-6586 (sindicato)
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