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Notícias

FAEMG + Interior

Em 25 de março e 23 de abril, às 
16h. Confirme presença pelo e-mail: 
pedagogia@senarminas.org.br



Comendador 
Gomes

2



Tem leilão 100% virtual, organizado 
pelo Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Comendador Gomes, nesta 
terça-feira (23), a partir das 15h30.

Não perca! Acesse o canal do Sin-
dicato no YouTube.

Informações:
(34) 3423-1113
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Dores do Indaiá

O Sindicato de Produtores Rurais 
de Dores do Indaiá quer se comu-
nicar melhor com os seus asso-
ciados. Para isso, contratou um 
repórter e uma cinegrafista.

Adilson Silva e Ana Luiza Costa 
produzem uma média de cinco 

O repórter Adilson Silva, da equipe de TV do Sindicato
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matérias por mês. As pautas são 
definidas pelo presidente ARNAL-
DO MATOS e por integrantes da 
diretoria, considerando, também, 
as sugestões de funcionários e os 
acontecimentos da semana.

Os trabalhos começaram no final 
do ano passado e têm tido bom 
retorno. Arnaldo comentou:

Arnaldo Matos, presidente do SPR de Dores do Indaiá
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“Veiculamos as maté-
rias em nosso canal no 
YouTube. As pessoas 
elogiam e interagem. 
Quando assumi, no fi-
nal de 2019, percebi 
que muitas das nossas 
ações não chegavam 
ao conhecimento dos 
associados.  Decidi in-
vestir na divulgação de 
iniciativas importan-
tes, como a reforma da 
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sede, a inauguração do 
balanção rodoviário, os 
leilões virtuais e os cur-
sos e outros serviços 
oferecidos em parceria 
com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES”.
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Lagamar

O Leilão Misto do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Lagamar será 
nesta quinta-feira (25), às 18h, com 
oferta de animais para cria, recria e 
engorda.
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Acesse o canal do Rubinho Leiloeiro 
no YouTube.

Confirmação de presença:
(34) 3812-1445 - Sindicato
(34) 9 9920-5996 - Ronaldo
(34) 9 9938-1688 - Carlinhos
(34) 9 9961-4633 – Rogério

Lances:
(34) 9 9907-2562 - Tatiane
(34) 9 9938-1688 - Carlinhos
(34) 9 9661-4740 - Heloísa
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