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CAMPINA VERDE

SINDICATOS

O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Campina Verde promove o seu leilão se-
manal hoje, segunda-feira, às 17h. Serão 
apresentados cerca de mil animais para 
comercialização.



O leilão é misto, online e presencial, e são 
esperados cerca de 100 participantes. A 
transmissão será feita pelo canal no youtu-
be (clique aqui)

Outras informações podem ser obtidas 
pelo leilao.sindicato.cv@gmail.com  ou 
pelo número (34) 3412-1196.

Os lances serão feitos pelos contatos:
(34) 99636-1196 - Escritório
(34) 99964-1420 - Zé Pretinho
(34) 99964-9819 - Testa 
(34) 99964-1444 - Ilsinho
(34) 99991-2885 - Dudu Franco
(34) 99662-6588 - Euller
(34) 99664-6961 - Jhefferson
(34) 99974-8759 - Nibaldo
(34) 99969-3590 - Sinomar Barbosa
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https://www.youtube.com/watch?v=7XktUWFTLmo


CORINTO
MATERLÂNDIA
SABINÓPOLIS

SAÚDE ITINERANTE

Nesta semana, o caminhão do Programa 
Saúde Itinerante está na Regional Sete La-
goas, oferecendo exames preventivos gra-
tuitos para homens e mulheres da zona 
rural. Veja a agenda de paradas e os con-
tatos para agendar o seu atendimento.
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DORES DO 
INDAIÁ

O Sindicato dos Produtores Rurais de Do-
res do Indaiá promove hoje o 35º Leilão 
Virtual & Presencial, às 16h. O leilão será 
no Parque de Exposições Sigefredo Costa, 
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em Dores do Indaiá, observando as nor-
mas sanitárias vigentes. 

São esperados em tono de 500 animais, 
para o fechamento dos lotes. A transmis-
são será pelo canal do Sindicato (clique 
aqui)

Contatos para lances:
Sindicato - (37) 3551-1522
Sindicato Vivo - (37) 99902-7175
Arnaldo Matos – (37) 98838-7452
Cabelinho – (37) 99965-1801

5

https://www.youtube.com/c/SindicatoRuralDoresdoIndai%C3%A1
https://www.youtube.com/c/SindicatoRuralDoresdoIndai%C3%A1


Hoje é dia de fazer bons negócios! Varieda-
de e qualidade em bovinos para cria, recria 
e engorda estarão no leilão  promovido 
pelo Sindicato, a partir das 19h. Se você 
está por perto, pode participar do certame 
no Parque de Exposições Merched Alcân-

JACUÍ
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tara Assad. Ou ainda acompanhar de casa 
a transmissão pelo canal LG Leilões Rurais 
no Youtube (clique aqui). 

Mais informações e lances:
(35) 99915.6605 – Jéssica
(35) 99162.8558
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https://www.youtube.com/channel/UCi8tr4edN3EfRWdbVSgn4iw



