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Notícias

GUIRICEMA
BOA NOVA!

O caminho do seu sítio ou fazenda até a 
estrada vicinal está em mau estado de 
conservação, com buracos e desníveis? En-
tão você vai gostar desta novidade!



O Sindicato dos Produtores Rurais de Gui-
ricema está trabalhando para viabilizar a 
recuperação dessas vias (por meio de as-
faltamento ou cascalhamento) em parceria 
com a Prefeitura.

“Houve uma mudan-
ça na lei que impe-
de que a Prefeitura 
atenda casos parti-
culares. Não está er-
rado, mas tem gera-
do insatisfação. Se a 
Câmara Municipal 
autorizar uma parceria com o Sindi-
cato para atender os produtores ru-
rais de forma coletiva, isso pode ser 
possível. Nesse caso, o poder público 
entraria com uma parte dos recur-
sos e os produtores com a outra. 

As conversas com as partes envolvi-
das têm sido positivas e tudo indi-
ca que nossa iniciativa dará certo. 
Também já estamos em entendimen-
to com uma empresa asfáltica que 
ofereceu desconto de 5% aos nossos 
associados.” - JOSÉ DAVID ERVILHA, 
presidente
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Quer saber mais?
Ligue ou mande mensagem para 
(32) 9 9962-0772
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ITAMBACURI
TÉO PEREIRA ASSUME 

PRESIDÊNCIA

O novo presidente do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Itambacuri é o engenhei-
ro agrônomo e pecuarista TÉO PEREIRA. 

O presidente com a esposa 
BERENICE e o neto ANDRÉ
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Apesar de ter participado da fundação da 
casa, em 1969, este é seu primeiro manda-
to.

Ele explica que, na época, também estava 
às voltas com a criação de uma cooperati-
va de consumo, que, hoje, é a Cooperativa 
dos Produtores de Leite de Itambacuri.

“A vida me levou por outros cami-
nhos. Fui diretor dessa cooperativa 
por sete anos; superintendente regio-
nal da Camig (Companhia Agrícola 
de Minas Gerais) em Governador Va-
ladares; secretário de Administração 
da Prefeitura; gestor financeiro da 
Secretaria Municipal de Saúde e se-
cretário-executivo do Consórcio In-
termunicipal de Saúde dos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha”.

Com esse currículo, Téo foi lembrado para 
reerguer o Sindicato dos Produtores Ru-
rais, que tem pouco mais de 100 associa-
dos adimplentes e oferecia apenas servi-
ços de contabilidade.

Desde que assumiu, em novembro do ano 
passado, a nova diretoria já fez parcerias 
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com a Prefeitura, a Polícia Militar, com a 
empresa de Medicina do Trabalho GV Clí-
nica (para exames de admissão, demissão 
e visitas às propriedades para aconse-
lhamento sobre melhorias nas condições 
de trabalho) e com a FAEMG Digital para 
emissão do Certificado Digital. 

Segundo o presidente, uma reunião com 
o gerente regional do Sistema FAEMG/SE-
NAR/INAES/Sindicatos, LUIZ RONILSON, 
já está agendada para conversarem sobre 
cursos e a formação de grupos de ATeG.

“Essa é uma das minhas prioridades 
porque os produtores rurais da re-
gião precisam muito de assistência 
técnica”.

Natural de Itambacuri, Téo é casado com 
Berenice, pai de Cristiano, Nélson, Leonar-
do e Luciana e avô de Henrique, André e 
Mariana. Nas horas vagas, ele gosta de co-
zinhar!
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SÃO GONÇALO 
DO ABAETÉ
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O Sindicato dos Produtores Rurais de São 
Gonçalo do Abaeté vai promover o Leilão 
Virtual e Presencial de Gado de Corte nes-
ta sexta-feira (22), às 16h.

Haverá animais para cria, recria e engorda. 

A transmissão será ao vivo pelo site 
www.rubinholeiloeiro.com.br e pelo canal 
do Rubinho Leiloeiro no YouTube.

Lances:
(34) 9 9802-4727
(34) 9 9833-2410
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


