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Almenara
Presidente faz balanço 

de gestão

Em fase de conclusão do seu primeiro 
mandato, o presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Almenara, 



RODRIGO DA MATA, faz um balan-
ço da sua gestão: 

“Promovemos leilões, o 
que ajudou a melhorar a 
renda da casa e o entrosa-
mento da classe. Fizemos 
campanha para atrair no-
vos associados, e dobra-
mos o número. Quitamos 
dívidas. Trouxemos dois 
ATeGs de café, um ATeG 
de Bovinocultura de Corte 
e dois de Horticultura, em 
parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, 
e diversificamos os cur-
sos, também em parceria 
com o Sistema.”
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O Sindicato atende quatro municí-
pios: Almenara, Bandeira, Divisópo-
lis e Mata Verde. A eleição para a 
nova diretoria será em abril.

Presidente do SPR de Almenara, Rodrigo da Mata
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Associados e funcionários (incluindo 
cônjuges e filhos) do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Comendador 
Gomes, agora, têm direito a 20% de 
desconto em alguns serviços ofereci-
dos pela Autoescola Ferrari.

Comendador 
Gomes

Autoescola com desconto
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Para saber quais são e as condições, 
ligue ou mande mensagem para: 
(34) 3421-9955 (Whatsapp)
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Dores do Indaiá
Nova sede recebe touro em 

pedra-sabão
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O Sindicato de Dores do Indaiá re-
cebeu a escultura do touro Gir, que 
será instalada na entrada da sede, 
que está sendo revitalizada. A obra, 
de 2,40m de comprimento e 1,80m 
de altura, em pedra-sabão, é uma 
réplica de um touro premiado e que 
pertencia ao banqueiro, pecuarista e 
ex-presidente do Sindicato, OSVAL-
DO DE ARAÚJO. 

“Decidimos homenageá-lo 
por sua importância para o 
município, número de em-
pregos que gerou e traba-
lhos sociais promovidos”, 
disse ARNALDO MATOS, 
presidente do SPR de Do-
res do Indaiá.
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Aprenda a pasteurizar leite e a fa-
bricar laticínios. De 8/3 a 12/3, no 
Sítio Cordeiro, em Marliéria, pro-
moção do Sindicato dos Produtores 
Rurais, em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES.

Inscrições: (31) 9 7148-2954. Fa-
lar com ANA PAULA PIRES. 

Marliéria
Aprenda a produzir queijos
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