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SINDICATOSSINDICATOS
Notícias

Pedro Leopoldo

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Pedro Leopoldo promove de 8/3 
a 12/3, em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES e a Gerên-
cia de Economia Solidária da prefei-



tura de Ribeirão das Neves, o curso 
de Corte e Costura/Vestuário Femi-
nino na Associação Menino Jesus 
(Rua Suíça, 62, Justinópolis, Ribei-
rão das Neves).

O treinamento faz parte de uma ação 
do SENAR em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, em que a 
prioridade são as turmas formadas 
por mulheres. Atualmente, 37,5% 
dos participantes dos cursos são do 
sexo feminino.

Informações e inscrições, com a mo-
bilizadora ELIANA LÚCIA BARBO-
SA: (31) 9 9143-9741.
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O Curso Técnico de Aprendizagem 
em Mecanização Agrícola, promo-
vido pelo Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, a Agropéu e o Sicoob Cre-
dipeu, com o apoio do Sindicato dos 

Pompéu
Curso Técnico em 

Mecanização Agrícola
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Produtores Rurais de Pompéu co-
meçou esta semana.

A aula inaugural contou com a pre-
sença do gerente regional do SE-
NAR, HARRISON BELICO, da 
analista técnica em pedagogia do 
SENAR, CRISTIANE TRIGUEIRO, 
da mobilizadora PATRÍCIA FER-
REIRA, do gerente jurídico da Agro-
péu, JAIME ALVES e do presidente 
do Sindicato, PAULO HENRIQUE 
LINO, que comentou:

“Muitos gostariam de es-
tar aqui, mas esta opor-
tunidade é de vocês! 
Fazer um curso técnico, 
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gratuito, e por meio de 
uma instituição renoma-
da como o SENAR, é um 
tesouro que vocês têm 
que saber aproveitar”.

O curso terá duração de um ano e 
contará com aulas teóricas e práti-
cas na sede da Agropéu. 
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Rubim
Sindicato inaugura 

viveiro autossustentável

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Rubim, em parceria com a Ema-
ter e a prefeitura do município, cria-
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ram um viveiro de mudas, aberto ao 
público.

O presidente do Sindicato, ERNA-
NE RIBEIRO, disse que esse era um 
antigo sonho, desde que a casa ga-
nhou de um parceiro, dezenas de 
mudas de jamelão, árvore que dá 
um fruto parecido com uma grande 
azeitona e que pode ser transfor-
mado em doce em compota, licor, 
vinho, vinagre e geleias.
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“A prefeitura cedeu o ter-
reno e a Emater, o suporte 
técnico. As mudas, acom-
panhadas de um informa-
tivo de ‘Aplicação e Cui-
dados’, são trocadas por 

Presidente do SPR de Rubim, Ernane Ribeiro
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sementes, saquinhos para 
mudas ou fertilizantes”, 
disse ERNANE.

Numa segunda etapa, o projeto pre-
vê o plantio de árvores frutíferas e 
ornamentais por toda a cidade. 
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São João 
Batista do 

Glória
Aprenda a extrair mel
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O Sindicato dos Produtores Ru-
rais de São João Batista do Gló-
ria oferece o curso de Trabalhador 
na Apicultura/Criação e Manejo de 
Abelhas Indígenas Sem Ferrão, em 
parceria com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES.

O aluno aprenderá tudo para a prá-
tica da meliponicultura.

De 8 a 12 de março de 2021, das 
08h às 17h, no Rancho Beira Mato. 

Informações: 
(35) 9 9981-2646.

11




