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Confirme presença pelo e-mail  
pedagogia@senarminas.org.br. 
Logo após, o Sindicato receberá o 
link de acesso.
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O 7º Leilão Amigos do Vale, orga-
nizado pelo Sindicato dos Produto-
res Rurais de Almenara, será neste 
sábado (20), às 18h, com transmis-
são pelo www.valeleiloeseventos.
com.br.

Informações:
(33) 9 8865-5671 - Romércio Gobira
(33) 9 8411-9601 - Rodrigo da Mata
(33) 9 8807-4042 - Lorena Ferraz

Almenara
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Governador 
Valadares

Atendimento On-line

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Governador Valadares informa 
que, seguindo as determinações 
municipais e estaduais relaciona-
das à covid-19, suspendeu o aten-
dimento presencial e permanece 
à disposição de seus associados 
pelos canais on-line: 
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Afonso Bretas, presidente do SPR de 
Governador Valadares

“Fiquem atentos aos 
protocolos, pois a pan-
demia avançou e os 
nossos hospitais estão 
lotados. Se não fizer-
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mos a nossa parte para 
o controle desse vírus, 
só temos a perder: o 
tempo de quarentena 
se estenderá, afetando 
cada vez mais a nos-
sa economia.” - AFON-
SO BRETAS, presidente 
do SPR de Governador 
Valadares
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Santa Maria 
de Itabira

Sindicato promove seminário 

7



O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Santa Maria de Itabira, em parce-
ria com o Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, promove o seminário on-line 
“Superando Desafios - Desastre Na-
tural”, na próxima semana (de 22 a 
25 de março, às 17h30). 

A presidente MARIA DO ROSÁRIO 
TORRES GUERRA disse que “o ob-
jetivo é refletir sobre práticas que 
devem ser adotadas como medidas 
preventivas a inundações e outros 
desastres”.

Palestrantes:
- TALITA MOREIRA CÂMARA - ins-
trutora do SENAR e engenheira flo-
restal;
- MARCELO DE PAULA FERREIRA 
- engenheiro agrônomo, ex-secretá-
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rio municipal de Agricultura e presi-
dente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Pedro Leopoldo;
- KELSEN DE ANDRADE - instrutor 
do SENAR e engenheiro agrônomo 
e
- KELI SOUZA BATISTA LIMA - ins-
trutora do SENAR e enfermeira.

Inscrições:
(31) 3838-1388
sinrural80@yahoo.com.br
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O Leilão Camaru de Gado de Corte 
Especial, promovido pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais de Uberlân-
dia, será neste domingo (21), a partir 
das 14h.

Acesse o canal do Sindicato no You-
Tube. Para acompanhar o evento 

Uberlândia
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e receber notificações, inscreva-se 
pelo link https://www.youtube.com/
sindicatoruraldeuberlandiasru. Os 
lances devem ser feitos, via What-
sapp, no momento da transmissão.

Interessados podem cadastrar lotes 
para venda pelo telefone (34) 3292-
8822. O recebimento dos animais 
ocorrerá neste sábado (20), das 7h 
às 19h.

Os lotes poderão ser apreciados no 
sábado, a partir das 14h, e, no do-
mingo, até às 12h. 

Acesse http://www.camaru.org.br/
leiloes-2021/ para ter acesso à agen-
da completa de 2021.
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Inscrições e Informações:
(34) 3292-8822
(34) 99968-9035
(34) 99968-1330

Whatsapp para lances:
(34) 99968-1330
(34) 99968-1983
(34) 99246-7838
(34) 99968-9035
(34) 99996-8164
(34) 99806-4665
(34) 99690-5379
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Com pesar, comunicamos o faleci-
mento do diretor do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Jaboticatubas, 
LAFAIETE TORRES LIMA, aos 87 
anos. O sepultamento ocorreu on-
tem no Cemitério Municipal.

Nota de 
Falecimento
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