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Curvelo
Plano de saúde em alta



O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Curvelo lembra que, devido à 
pandemia da covid-19, é muito im-
portante ter um bom plano de saúde.

Consulte as condições do FAEMG 
Saúde (Unimed) para planos esta-
duais e nacionais com coberturas 
em toda a rede credenciada.

Orçamentos:
(31) 3074-3065
(31) 97148-7871 - Whatsapp
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Itabira informa que está atuando 
em esquema de home office devido 
ao aumento do número dos casos de 
covid-19 no município.

As solicitações de prestações de ser-
viço devem ser feitas pelo telefone 
(31) 987893477 ou pelo e-mail srita-
bira@yahoo.com.br.

Itabira
Funcionamento remoto
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Monte Santo 
de Minas

Ações pelo Dia da Mulher

O Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Monte Santo de Minas or-
ganizou uma série de ações em 
comemoração ao Dia Internacio-
nal da Mulher: distribuição de ro-
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sas, relatos de produtoras rurais 
para serem divulgados nas mídias 
sociais e cursos específicos.

“A intenção é mostrar a 
importância da mulher e 
a sua atuação no campo 
junto à família. Temos in-
tensificado essas ações 
relacionadas à data des-
de 2020. Recebemos 
bons retornos por isso e 
pela melhoria da qualida-
de de vida das mulheres 
que participam dos nos-
sos cursos”, disse o presi-
dente do Sindicato, JOSÉ 
MARIA ANDRADE PONTES.

5



Ao longo desse mês, será ofereci-
do a professoras o Programa SOS 
- Primeiros Socorros nas Escolas. 
Já produtoras do Bairro da Lagoa 
participam do curso de Produção 
Artesanal de Alimentos.
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Paraopeba

Vice-presidente do SPR de Paraopeba, 
Adriano Paiva Garcia
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O vice-presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Paraopeba, 
ADRIANO PAIVA GARCIA, informa 
que o 16º Leilão de Gado de Corte, 
que ofertou 600 animais, registrou 
“excelente índice de vendas”.

“O produtor rural virou in-
vestidor. O dinheiro que, 
antes, estava na confor-
tável caderneta de pou-
pança, agora, tem outros 
destinos. A confiança na 
produção agropecuária 
está decolando, a procura 
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por fazendas tem aumen-
tado significativamente. 
Tanto que nossos leilões, 
antes esporádicos, se tor-
naram mensais”, disse 
Adriano.
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Acesse e se inscreva no canal do Sin-
dicato de Produtores Rurais de Uber-
lândia para o próximo leilão neste 
domingo (14), às 14h:  https://www.
youtube.com/sindicatoruraldeuber-
landiasru.

Uberlândia
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Horários para apreciação dos ani-
mais, que serão pesados no recinto:
Sábado: a partir das 14h
Domingo: até 13h

Inscrições e informações: 
(34) 99968-9035
(34) 99968-1330

11



Associados do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Unaí que estiverem 
tendo problemas no fornecimento de 
energia devem:

• Notificar a Cemig ligando 
no número 116, no app 
Cemig Fácil ou no site da 
distribuidora e anotar o 
número do protocolo;

• Procurar o Sindicato, re-
latar o caso ocorrido, en-
tregar o número do proto-
colo e a última fatura;

• Nós encaminharemos a 
documentação ao Siste-
ma FAEMG e acompa-

Unaí
Está faltando luz na 
sua propriedade?
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nharemos a solução do 
caso.

“Essas providências são 
possíveis porque o Sis-
tema FAEMG/SENAR/

Presidente do SPR de Unaí, Ricardo Almeida
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INAES faz parte do Con-
selho de Consumidores 
da Cemig, representan-
do os produtores rurais, e 
nós, no Sindicato, identifi-
camos os problemas. Na 
nossa região, as oscila-
ções no fornecimento de 
energia têm sido recorren-
tes”, disse o presidente RI-
CARDO ALMEIDA.

A coordenadora da Gerência Técnica 
do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 
ALINE VELOSO, informa que os de-
mais sindicatos podem atuar de for-

14



ma semelhante, agregando as infor-
mações dos produtores e ajudando 
a melhorar o atendimento da distri-
buidora ao setor.

Informações:
(38) 3676-1235
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