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A 4ª Feira de Touros Pró-Genética será 
em 4 de setembro. O evento, promovi-
do pelo Sindicato dos Produtores Rurais 
de Estrela do Indaiá, em parceria com a 
ABCZ, tem o objetivo tornar acessível ao 
pequeno e médio produtor, a genética 
zebuína de qualidade.

Local: 
Parque de Exposições José de Oliveira 
Braga

Informações: 
(37) 9 8816-1941.
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MONTE ALEGRE 
DE MINAS
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O Leilão Virtual Giroleite, com o apoio do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Monte 
Alegre de Minas, será em 5 de setembro, 
às 10h, com oferta de Girolando ½, ¾ e 5/8, 
60 novilhas paridas e 40 novilhas amojan-
do.

Acesse o canal Remate Web no YouTube.

Informações: 
(34) 9 9973-0707 Marcelo
(34) 9 9973-9204 Thiago
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MONTES CLAROS

A partir de agora, o Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Montes Claros oferece 
acompanhamento individualizado dos 
processos junto à Superintendência Re-

José Avelino
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gional de Meio Ambiente (SUPRAM) e ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (CODEMA). 

O objetivo é agilizar e concluir os atendi-
mentos.

O presidente do Sindicato JOSÉ AVELINO 
PEREIRA NETO explica que a prestação 
desse serviço surgiu a partir de reclama-
ção dos produtores rurais quanto aos 
processos de licenciamento.

“Percebemos que, muitas vezes, o 
produtor não recebe informações dos 
consultores particulares e os proces-
sos acabam sendo encerrados devi-
do à falta de movimentação. Vamos 
acionar a SUPRAM ou o CODEMA, 
mensalmente, para receber as atua-
lizações, de forma que nossos asso-
ciados não mais percam os prazos”.
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UBERLÂNDIA
PROJETO DE VÍDEO-
MONITORAMENTO

O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Uberlândia está implantando na zona rural 
do município um projeto de vídeo-monito-
ramento em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social e Anti-Drogas e a 
Polícia Militar.

Thiago Silveira

7



“Minha expectativa e também a do 
prefeito Odelmo Leão é que que, a 
partir de 2022, já seja possível moni-
torar as estradas vicinais e as entra-
das e saídas dos distritos de Uber-
lândia, com aproximadamente 40 
câmeras integradas ao sistema He-
lios da PM. A gente acredita que isso 
irá minimizar as ocorrências e resul-
tará também numa maior segurança 
para a área urbana”. _ THIAGO SIL-
VEIRA, presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Uberlândia.
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