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BRUMADINHO
CURSOS PRESENCIAIS

O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Brumadinho está retomando os cursos 
presenciais, em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES. 



Até então, os treinamentos estavam sen-
do oferecidos apenas na modalidade vir-
tual. O primeiro presencial, nesta nova 
fase, foi o de Recuperação de Nascentes 
(foto).

“A turma ficou encantada com a prá-
tica.  E já temos interessados para 
outras capacitações.” - LARLEANE 
JÚNIA MORAIS, mobilizadora.

“Recuperamos quatro olhos d’água 
de uma nascente no Rancho do Pei-
xe”, ROSANIA AGUIAR RESENDE, 
produtora rural. 

Anote os próximos cursos:
• Operação e Manutenção de Roçadei-

ra
• Cultivo orgânico de plantas aromáti-

cas e medicinai
• Cogumelo Shimeji Branco - Implanta-

ção à Colheita;
• Manutenção do TAP e operação com 

um implemento
• Sistemas convencionais de irrigação 

por aspersão
• Roçadeira
• Recuperação e Proteção de Nascen-

tes
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CARANDAÍ
OLERICULTURA EM ALTA

Um grupo de ATeG da olericultura está 
sendo desenvolvido pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Carandaí, em parce-
ria com o Sistema FAEMG/SENAR/INAES. A 
região é referência na produção de toma-
te, repolho e brócolis.

O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais, BRENO AUGUSTO GARCIA FIGUEI-
REDO, comentou:

“O programa ajudará nossos produ-
tores a gerenciarem melhor suas pro-
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priedades, com maior controle dos 
custos, necessidade de investimentos 
e identificação de deficiências”.

Breno Figueiredo, presi-
dente do SPR de Carandaí

O grupo de ATeG, formado em Carandaí, 
abrange os municípios de Cristiano Oto-
ni e Queluzito, sob responsabilidade do 
engenheiro agrônomo JOÃO BARCELLOS 
XAVIER.
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SÃO JOÃO DEL-
REI, GUARANI E 
LIMA DUARTE

O ATeG é um programa de assistência téc-
nica e gerencial, desenvolvido pelo Siste-
ma FAEMG/SENAR/INAES, em parceria com 
os Sindicatos. Conheça alguns grupos que 
estão sendo formados:

• Em São João Del-Rei, está em anda-
mento um grupo do ATeG Balde Cheio. 

Propriedades em São João Del-Rei e 
Lima Duarte deverão ser assistidas 

pelo ATeG Balde Cheio
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• Em Guarani, haverá um grupo de Bovi-
nocultura de Corte. Trinta produtores 
serão assistidos pelo médico veteriná-
rio MATHEUS CARVALHO, entre 2021 e 
2023. 

 “O programa gera muitos benefícios 
e é uma oportunidade de crescimen-
to para pequenos e médios produ-
tores.” - JOSÉ MAURÍCIO CARPANEZ 
OLIVEIRA, presidente do Sindicato. 

• Já o Sindicato de Lima Duarte deverá 
formar dois grupos, sendo um de bo-
vinocultura de leite e outro de Agroin-
dústria - Queijos Artesanais. 

Reunião de sensibilização em Lima Duarte
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“O Sistema FAEMG/SENAR/INAES e 
o Sindicato, por meio do ATeG, con-
tribuem para a melhoria da gestão, 
com controle de custos e receitas”, 
OLIVIER DE PAULA CAMPOS – presi-
dente do SPR de Lima Duarte.

Olivier de Paula Campos
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MONTE SANTO 
DE MINAS

O Leilão de Gado Misto – Virtual e Presen-
cial -  será em 7/8, às 17h.

Acesse o canal Afonsosompaina no YouTu-
be

Ou vá ao Recinto de Leilões Cândido A. Do-
labella. O uso de máscara é obrigatório.

Informações e lances:
(35) 9 9827-0475
(35) 9 9907-7897
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