
21/9/2021
Notícias

ABAETÉ

SINDICATOS

O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Abaeté promove hoje (21/9),  a partir das 
16h, o seu 21º LEILÃO VIRTUAL. A trans-
missão ao vivo será pelo canal Sogado. Cli-
que aqui.  

https://youtu.be/QvpLPZisVPY
https://youtu.be/QvpLPZisVPY


Informações: 
(37) 3541-1187
(37) 99968-3744
(37) 99969-4058 

Lances: 
(37) 99818-9712
(37) 99104-8338
(37) 99199-0123
(37) 99823-4201. 

Inscreva-se nos canais abaixo e fique por 
dentro da agenda de leilões do Sindicato

SOGADO: https://www.youtube.com/soga-
doleiloesonline

SOGADO 2: https://www.youtube.com/so-
gadoleiloesonline2
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https://www.youtube.com/sogadoleiloesonline
https://www.youtube.com/sogadoleiloesonline
https://www.youtube.com/sogadoleiloesonline2
https://www.youtube.com/sogadoleiloesonline2


ALTEROSA
3



Hoje é dia de arrematar bons lotes em Al-
terosa! A partir das 19h, o Sindicato pro-
move sua edição mensal do leilão misto. 
Os interessados podem participar presen-
cialmente, no recinto de leilões do Sindica-
to, ou acompanhar online pelo Canal Agro-
net Leilões, no Youtube. Clique aqui. 

Informações e lances: 
(35) 3294.1303 - Sindicato
(35) 99975.0745 - Rodolfo
(35) 99819.6749 - Michel
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https://youtu.be/zrFQyuN56Vk


MONTES CLAROS
O presidente do Sindicato, JOSÉ AVELINO 
PEREIRA NETO, enviou cumprimentos ao 
presidente do Sistema FAEMG, Roberto Si-
mões, pela homenagem recebida da CNA, 
em Brasília, na última semana. Veja abaixo!
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Parceria entre o Sindicato Rural e o Sis-
tema FAEMG formou 11 novos agentes 
de turismo rural em Santa Rita do Sapu-
caí. O momento não poderia ser melhor: 
a cidade, localizada no Sul de Minas, foi 
incluída pelo Ministério do Turismo na 
Rota do Café de Minas Gerais. Um per-
curso de 35km que proporciona uma ex-
periência única! 

O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Santa Rita do Sapucaí, MARCOS 
ANTÔNIO SALVADOR DE BARROS, conta 

SANTA RITA DO 
SAPUCAÍ
TURISMO RURAL

6



que os alunos focaram em produtores que 
já possuíam atrativos, mas não trabalha-
vam com a atividade.

“Tínhamos a necessidade desta pro-
fissionalização, pois temos potencial 
e atrativos turísticos, porém, isto não 
era explorado adequadamente. Ago-
ra, as pessoas vão trabalhar o turis-
mo em suas propriedades. Com esta 
iniciativa, o produtor melhora sua 
estrutura, sua qualidade de vida e 
agrega na renda da família”.

Leia mais clicando aqui.
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http://www.sistemafaemg.org.br/senar/noticias/novos-agentes-de-turismo-rural-em-santa-rita-do-sapucai



