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Abaeté



O 1º Leilão Virtual de Carga Fe-
chada do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Abaeté, nesta terça-feira 
(6), às 17h, terá transmissão dire-
tamente do Parque de Exposições. 
Lote mínimo: cinco cabeças.

Acesse o canal promaster.live no 
YouTube.

Informações: 
(37) 3541-1187
(37) 9 9968-3744
(37) 9 9969-4058
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Estrela do 
Indaiá

O 13° Leilão Virtual do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Estrela 
do Indaiá será nesta quarta-feira 
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(7), às 16h, com oferta de animais 
para cria, recria e engorda.

Transmissão ao vivo pelo site 
www.promaster.live .

Informações:
(37) 3553-1105
(37) 98816-1941
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Lagamar
Sindicato distribui 
Ovos de Páscoa

Núbia Simão, Anderson Alves e Vanilda Caixeta e Denize 
Maria, respectivamente, presidente e vice-presidente da 

Upael
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O presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Lagamar, AN-
DERSON ALVES DA SILVA, e sua 
esposa, NÚBIA CRISTINA SIMÃO, 
que é mobilizadora, entregaram 
ovos de Páscoa para a Upael (União 
de Pais e Amigos dos Portadores 
de Necessidades Especiais).

“Nós e toda a diretoria 
do Sindicato prezamos 
o trabalho social. Parti-
cipar, apoiar e doar são 
formas de, nós, produto-
res rurais, devolvermos 
um pouco as bênçãos 
que recebemos”.
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Pirapora 
Produtores investem no 

plantio do algodão

Quem disse que não dá para pro-
duzir algodão no sertão? 

O presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Pirapora, 
HELDER BRAGA DE MELO, infor-
ma que produtores rurais da re-
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gião estão se organizando para 
investir nessa lavoura, ainda pe-
quena no município. 

“A ideia surgiu numa con-
versa com o engenhei-
ro agrônomo JEFERSON 

Hélder Braga, presidente do SPR de Pirapora
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GITIRANA NETO, mestre e 
doutor pela Universidade 
Federal de Uberlândia, e 
consultor do nosso Sindi-
cato. Nos chamou a aten-
ção a existência de três 
indústrias de algodão na 
região, carentes de ma-
téria-prima. Jeferson tam-
bém me animou, dizendo 
que é possível produzir al-
godão de sequeiro (sem 
necessidade de irrigação), 
e que o nosso algodão é o 
melhor que existe, por ser 
de fibra longa”.
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Desde então, Hélder e Jeferson 
têm preparado videoaulas com 
técnicas de cultivo e convidado 
pequenos grupos de produtores 
para assistir e tirar dúvidas. 

“Nosso plano é reunir 
um grupo de 50 produ-
tores e iniciar o plantio 
em novembro, numa 
área de 700 hectares. 
Esperamos colher de 
240 a 300 arrobas por 
ha”, disse o presidente.
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