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Águas Formosas

O Leilão Virtual do Produtor será nes-
te domingo (21), às 10h, com oferta 
de mil bezerros e bois de pasto. A 
iniciativa é do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Águas Formosas.



Para participar, acesse  www.kmblei-
loes.com.br ou o canal da KMB Lei-
lões no YouTube.

Informações e lances:
(33) 3522-3298
0800 591 1252
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O novo presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Lagamar é o 
pecuarista de corte e produtor de 
grãos, ANDERSON ALVES DA SIL-
VA. Ele foi presidente de 2015 a 2018, 

Lagamar
Anderson Alves assume 

a presidência

Anderson com seu touro Brangus, Pelé da Boa Vista
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vice de 2018 a 2020, e, agora, volta 
à presidência devido à renúncia de 
RONILDO VIEIRA.

“Estou familiarizado com 
as demandas dos produ-
tores rurais. Cresci nesse 
meio porque meu pai, PAU-
LO JOSÉ DA SILVA, foi um 
dos fundadores do Sindi-
cato e um dos primeiros 
presidentes”.

Anderson disse que, apesar da pan-
demia, “o momento é bom porque a 
casa tem uma parceria com as Se-
cretarias Municipais de Agricultura e 
Cultura, o que proporciona benefícios 
aos produtores rurais. Outras boas 
perspectivas são fundar a Coopera-
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tiva Agropecuária Mista, a fábrica de 
farinhas e oferecer produtos e servi-
ços FAEMG, como a Conta Digital”.

O Sindicato de Lagamar já disponibi-
liza serviços contábeis, tem parceria 
com o IMA e com a Emater, promove 
cursos em parceria com o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES e dois lei-
lões de gado (virtuais e presenciais) 
por mês.

Anderson nasceu em Patos de Mi-
nas, é casado com Núbia Simão, 
que é criadora de cavalos campolina 
e pêga e mobilizadora do SENAR. 
Eles são pais do Igor. Seu hobby é 
cavalgar, e a melhor viagem que já 
fez foi a São Lourenço.
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Nepomuceno

O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Nepomuceno firmou parceria 
com uma empresa que utiliza a pa-
lha do milho como matéria-prima. 
Produtores do grão podem rece-
ber a partir de R$ 350 por hectare 
para ter sua plantação colhida e 
o milho debulhado. Ficou interes-
sado? Ligue (35) 9 3300 3871
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Serra do Salitre

O 67º Leilão Virtual Amigos da Serra 
do Salitre será segunda-feira (22), a 
partir das 15h.

Acesse o site  www.rubinholeiloeiro.
com.br ou o canal do Rubinho Lei-
loeiro no YouTube.

7



Informações:
(34) 3833-1219
(34) 99985-2911
(34) 9 9152-3062
(34) 9 9984-4551
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Com pesar, comunicamos o faleci-
mento do ex-secretário-executivo do 

Nota de 
Falecimento
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Sindicato dos Produtores Rurais de 
Rio Preto, GABRIEL PIRES, aos 79 
anos, de insuficiência respiratória.

Ele era advogado e trabalhou no Sin-
dicato de 1991 a 2017. 

“Fez muito por nós. Era 
muito mais do que secre-
tário-executivo. Desempe-
nhava também as funções 
de contador e advogado, 
de forma muito dedicada. 
Merece nossos aplausos”, 
disse a colaboradora ALTI-
NA MARQUES VIEIRA.

Viúvo, deixa quatro filhos e duas ne-
tas. O sepultamento ocorreu, ontem, 
no Cemitério São José de Rio Preto.
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