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SINDICATOSSINDICATOS
Notícias

Buritis

O Leilão Misto de Animais será nes-
ta sexta-feira, (5/3) a partir das 18h. 
A promoção é do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Buritis.

Acesse: www.unaileiloes.com.br ou 
Unaí Leilões no YouTube.



Informações: 
(38) 3676-2043
(38) 9 9911-2043
(38) 9 9961-0014
(38) 9 9918-7836
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Mora em Iguatama ou na região e 
está procurando renda extra? Ins-
creva-se no curso de Trabalhador 
de Instalações Elétricas/Eletricista 

Iguatama
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Rural, promovido pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais em parceria com 
o Sistema FAEMG/SENAR/INAES.
Será de 8/3 a 12/3, das 8h às 17h, 
na sede do Sindicato.

Contatos:
(37) 3353-2324 
(37) 9 9121-4325.
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Jaíba/Matias 
Cardoso

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Jaíba/Matias Cardoso informa os 
serviços que disponibiliza a seus as-
sociados em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES:
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• FAEMG Conta Digital
• FAEMG Saúde
• FAEMG Certificado Digi-

tal
• FAEMG Rastreamento
• FAEMG Cargas
• FAEMG Seguros
• FAEMG Energia Solar

Informações pelo e-mail: 
sprjaibamatias@gmail.com
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Santo Antônio 
do Amparo

Vice-presidente assume 
o comando

Novo presidente do SPR de Santo Antônio do Amparo, 
Afonso Viana de Avelar
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O novo presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Santo Antô-
nio do Amparo é o engenheiro ci-
vil e pecuarista de corte, AFONSO 
VIANA DE AVELAR. Ele substitui 
SALVIANO ALVES DE AVELAR, 
que faleceu na semana passada e 
que era o seu pai.

“Os cursos em parceria 
com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES são o gran-
de legado do meu pai, que 
lutou para que eles fossem 
viabilizados. Ele tinha uma 
forte ligação com a casa, 
uma vez que meu avô Pe-
dro Alves de Avelar foi um 
dos fundadores. Dizia que 
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o sindicato era um apoio 
imprescindível ao produ-
tor rural”.

Afonso diz que os produtores da 
sua região precisam, principalmen-
te, de maior facilidade de acesso 
ao crédito.

Ele nasceu em Santo Antônio do 
Amparo, é solteiro e apaixonado por 
carros. “Gosto de trocar peças, lavar 
e arrumar”. A melhor viagem que já 
fez foi para Porto Seguro, na Bahia.
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