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GUANHÃES



O Leilão de Gado de Corte do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Guanhães será 
nesta quinta-feira (2/9), às 18h.
 
A transmissão será pelo site: 
www.modalidadeweb.com.br 
 
Cadastro e lances: 
(37) 3541-4140 
(37) 9 9955-1859
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JUIZ DE FORA
DIA DE ATEG BALDE CHEIO

 Bovinocultura de Leite será o tema 
do Dia de Campo
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Anote para não esquecer: em 25 de setem-
bro, das 13h às 17h, será promovido um 
Dia de Campo na Fazenda São Sebastião, 
na Comunidade de Varginha em parceria 
com o Sindicato dos Produtores Rurais de 
Juiz de Fora e o Sistema FAEMG/SENAR/
INAES.

Estão previstas palestras e ações relacio-
nadas à bovinocultura de leite. 

“Queremos apresentar o programa 
a um grande número de produtores. 
Todos estão convidados.” – WAN-
DER MAGALHÃES, gerente regional 
do Sistema FAEMG/SENAR/INAES.

Fazem parte da comissão organizadora: 
ANDREIA BARBOSA, mobilizadora do Sin-
dicato de Juiz de Fora; EDNON MATOSO, 
mobilizador do Sindicato de Lima Duarte; 
FÁBIO MOREIRA, supervisor do ATeG Bal-
de Cheio e RONALDO FAGUNDES FILHO e 
FELIPE ROSA OLIVEIRA, técnicos de campo 
do ATeG Balde Cheio. 

Para saber como participar, entre em con-
tato com ANDREIA BARBOSA:
(32) 9 9978-1877
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GOVERNADOR 
VALADARES
OBRAS NAS BRS 381/262

A Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) publicou, no Diário Oficial 
da União (DOU) dessa quarta-feira (1/9), o 
edital de concessão da BR-381/262.   
 
Quatrocentos e dois quilômetros serão du-
plicados, 228 km terão faixas adicionais, 
131 km terão vias marginais e 40 passare-
las serão construídas.
 
O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Governador Valadares, AFONSO 
BRETAS, falou sobre os benefícios para a 
região:
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“Essa é uma obra desejada há muitos 
anos que trará mais segurança para 
os motoristas, reduzirá o tempo das 
viagens e os custos dos fretes. O pro-
blema é que nunca sabemos quando 
será concluída. A previsão são 20 anos! 

Para se ter uma ideia, a parte inicial 
da obra, que é a saída de BH para 
Governador Valadares, está prevista 
para ser entregue em sete anos, por 
causa dos pro-
cessos de desa-
propriação das 
casas construí-
das às margens 
da rodovia. Por-
que permitiram 
isso? Provavel-
mente, não es-
taremos vivos 
para ver todo o 
trecho pronto.” Afonso 

Bretas
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O Sindicato dos Produtores Rurais de Ne-
pomuceno, em parceria com a empresa 
Flor de Café e a Emater promovem o II 
Concurso de Qualidade dos Cafés do mu-
nicípio.

Anotem as etapas:
• Entrega das amostras - até 3/9
• Aprovação das amostras e melhores 

colocados - até 9/9
• Final do concurso – 18/9

NEPOMUCENO
CONCURSO DE CAFÉS
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Premiações:

As sacas dos cafés vencedores serão nego-
ciadas pela Flor de Café por meio de seus 
parceiros nacionais e internacionais, pelos 
seguintes preços mínimos:

• Primeiro colocado por R$1.500,00.
• Segundo colocado por R$1.300,00
• Terceiro colocado por R$ 1.100,00 

“Esse é um evento de 
grande importância para 
enaltecer o nome da nos-
sa cidade no cenário de 
cafés especiais do país e 
exterior. Mas, o principal 
ganho é o incentivo para 
que o produtor conhe-
ça melhor seu produto.” 
- BRUNO RODRIGUES 
MAGALHÃES.
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UNAÍ
AGROTECH 2021
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O Sindicato dos Produtores Rurais do mu-
nicípio informa que, durante a programa-
ção da Agrotech 2021, promoverá dois lei-
lões, em parceria com @unaileilões: 

Em 4/9, sábado, às 13h: Leilão de corte 
carga fechada no Tatersal da @unaileilões;
 
Em 12, às 11h: Leilão de gado leiteiro no 
Tatersal do @sindicatoruralunai.

O evento será nos formatos on-line e pre-
sencial, de 4 a 12 de setembro.

Estão previstos palestras, painéis e ofici-
nas, debates sobre o futuro do agronegó-
cio, leilões, Copa de Marcha Mangalarga 
marchador e Festival de Pratos Típicos.

Inscreva-se no site: 
sindprodutoresruraisunai.com.br
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