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CARANDAÍ

Doze pessoas participaram do curso de 
Manejo Integrado de Pragas e Doenças 
do Tomate promovido pelo Sindicato dos 
produtores de Carandaí em parceria com 
o Sistema FAEMG/SENAR/INAES.

O instrutor foi o engenheiro agrônomo, 
professor da Universidade Federal de 



Lavras, mestre e doutor em manejo in-
tegrado de pragas e doenças, ALMIR TA-
MIS.

“Os participantes já estão implantan-
do novas técnicas de controle para a 
cultura do tomate e outras hortali-
ças. Isso significa maior produtivida-
de para nossa região, menor custo e 
menor impacto ao meio ambiente.” 
– BRENO GARCIA FIGUEIREDO, pre-
sidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais. 

“Gostei muito do curso. O professor 
nos incentivou a priorizar técnicas 
biológicas, deixando as químicas 
para situações de emergência” - HI-
GOR BRANQUINHO PEREIRA, enge-
nheiro agrônomo.
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“Ressalto a importância da participação de 
funcionários de revendas de produtos quí-
micos e profissionais da assistência técnica.” 
-MAHMUOD RASLAN, engenheiro agrôno-
mo da Emater-MG.
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JANAÚBA/
UBERLÂNDIA
REBANHO RECUPERADO

Tenente Elino

A dica de um caminhoneiro num grupo de 
Whatsapp permitiu a prisão de dois ho-
mens que haviam invadido uma proprie-
dade rural na região de Uberlândia, amar-
rado os moradores e roubado 142 cabeças 
de gado.
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Os criminosos foram detidos na BR 122, 
que liga Minas à Bahia, por uma barreira 
montada pelo 51º Batalhão de Polícia Mi-
litar de Janaúba e chefiada pelo tenente 
Elino. 

“Eram quatro horas da manhã quan-
do localizamos o caminhão com as 
características que haviam sido des-
critas no grupo do Whatsapp. Isso 
prova que a união e a troca de infor-
mações é fundamental contra a ação 
de criminosos.” – TENENTE ELINO.

“Agradeço o apoio da PM, dos Sin-
dicatos dos Produtores Rurais de Ja-
naúba e Uberlândia e dos produtores 
que compartilharam as informações 
do roubo.” – LUÍS FELLIPE NOGUEI-
RA BORGES, produtor rural.

5



“O alerta sobre esse roubo se esparramou 
pelos grupos do aplicativo de todo o esta-
do mostrando nossa força e a boa parceria 
com essa instituição tão séria, que é a Po-
lícia Militar. Fica nossa admiração e eterna 
gratidão.” THIAGO SILVEIRA, presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Uberlân-
dia.
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LAGOA GRANDE

O Leilão Top Leite, do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Lagoa Grande, será 
neste sábado (14), às 14h.

Acesse www.mcnleiloes.com
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www.mcnleiloes.com


Lances: 
(38) 9 9989-0123

Cadastro e informações:
(34) 9 9999-1999
(34) 9 9838-3801
(34) 9 9975-0199
(34) 9 9116-6608
(34) 3816-1279
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SERRO

O presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais do Serro, ROBERTO DE CASTRO 
(foto), participou de uma reunião virtual 
promovida pela CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil) que deba-
teu agregação de valor na pecuária leitei-
ra.

O debate foi moderado pelo assessor téc-
nico da CNA, GUILHERME SOUZA DIAS.
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Segundo ele, o aumento dos preços das 
commodities, de medicamentos, insumos 
e fertilizantes reduziu as margens da ativi-
dade, exigindo criatividade nas proprieda-
des.

Roberto contou sua experiência para au-
mentar a rentabilidade na atividade trans-
formando a matéria prima em queijos ar-
tesanais certificados com o Selo Arte. 

“Essa tem sido a melhor alternativa 
para obtermos lucro e superarmos 
os momentos difíceis como o da pan-
demia.” – ROBERTO DE CASTRO.

Queijos Minas Artesanais do Serro
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