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Abaeté

Acesse o Canal Mais Gado Leilões 
no YouTube.



Informações: 
(37) 3541-1187
(37) 9 9968-3744
(37) 9 9969-4058

Lances: 
(37) 9 9818-9712
(37) 9 9104-8338
(37) 9 8805-1870
(37) 9 9939-8686
(37) 9 8408-5808
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Em 10/3, às 18h. Oferta de animais 
para cria, recria e engorda.

Acesse: www.multipix.com.br

Areado
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Lances e informações:
(35) 9 9807-5801
(35) 9 9810-5334
(35) 9 9917-1034

Informações: 
(34) 3423-1113
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Comendador 
Gomes

Pecuaristas de leite da região de 
Comendador Gomes agora po-

Da esquerda para a direita, a veterinária Lorena, 
Mateus e Lucas, filhos do produtor rural Luciano 
(de chapéu), o presidente do Sindicato, Pedro e 

o supervisor do ATeG, Carlos Henrique
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dem contar com o programa de 
Assistência Técnica e Gerencial 
(ATeG), em parceria com do Sindi-
cato dos Produtores Rurais. Trinta 
produtores serão assistidos pela 
médica-veterinária e técnica do 
programa LORENA RODRIGUES.
A esse respeito, o presidente PE-
DRO HENRIQUE FERREIRA CAS-
TRO, comentou:

“Eu estou entre os pro-
dutores assistidos. Pou-
cos dias depois de aderir, 
já vejo a importância das 
anotações propostas pelo 
programa porque me pos-
sibilita uma visão geral dos 
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gastos, investimentos, er-
ros cometidos e até uma 
vaca ou novilha com algu-
ma enfermidade ou pro-
blemas de infertilidade”. 

Ele espera que, em breve, pos-
sam ser organizadas turmas de 
outros ATeGs das cadeias de bo-
vinocultura de corte e grãos.
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Patos de Minas

Presidente do SPR de Patos de Minas, Jane Guimarães
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“Todas nós, mulheres, 
temos muita força inter-
na e capacidade de resi-
liência. Por isso, aprovei-
tem esses dons e nunca 
desistam dos seus so-
nhos, não importa o quão 
distantes eles pareçam. 
Assim como eu conse-
gui conquistar o meu es-
paço profissional em um 
período de transição do 
papel da mulher na so-
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ciedade, com trabalho 
e dedicação, todas nós 
somos capazes de atin-
gir nossos objetivos. Um 
feliz Dia das Mulheres a 
todas as produtoras ru-
rais, esposas e filhas de 
produtores rurais”, JANE 
GUIMARÃES CAMPOS FON-
SECA, presidente do SPR 
de Patos de Minas.
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Representantes do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Varginha reu-
niram-se com funcionários da Ema-
ter para discutir valores de terra.

“Tentamos chegar num 
consenso a respeito des-
ses valores e enviamos à 
prefeitura municipal. Eles 

Varginha
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servirão de base de cál-
culo para pagamentos de 
impostos tais como: ITBI 
(Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis, Munici-
pal) ITR (Imposto Territo-
rial Rural, municipal e fe-
deral) e CCIR (Certificado 
de Cadastro de Imóvel Ru-
ral e Federal)”, disse o pre-
sidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Var-
ginha, ARNALDO BOTTREL.
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