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O 19° Leilão Virtual, do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Estrela do Indaiá, 
será em 1º de setembro, às 18 horas.

• Oferta de gado de qualidade para cria, 
recria e engorda.

• Lances de compras deverão ser feitos 
somente via telefone.

• Transmissão ao vivo pelo site  
www.promaster.live 

 
Informações
(37) 3553 1105
(37) 988161941
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http://www.promaster.live


FRANCISCO SÁ
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O Leilão de Bovinos presencial e virtual, do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Fran-
cisco Sá, será em 19 de agosto, às 19 ho-
ras.

Oferta de mais de 200 animais para cria, 
recria e engorda.

Acesse o canal do Sindicato no YouTube.

Informações: 
(38) 9 9140-3317
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JANUÁRIA

O Leilão Renovação, organizado pelo Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Januá-
ria, será em 18 de agosto, às 19h.

Acesse o canal Confboi Leilões no YouTu-
be.
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Informações
(38) 9 8405-8949
(38) 9 8426-3267
(38) 9 9805-4531
(38) 9 9841-4669

Lances
(38) 9 9986-8838
(38) 9 9972-7007
(38) 3218-7240
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MONTES CLAROS

O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Montes Claros, JOSÉ AVELINO 
PEREIRA NETO, lembra que termina nesta 
terça-feira (17), o prazo para atualização 
do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR).

José Avelino
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“Para regularizar sua situação, o pro-
dutor (associado ou não) deve entrar 
no site da Receita Federal ou do nos-
so Sindicato. A emissão é lei. Qual-
quer transação comercial ou bancá-
ria que você precisar fazer, terá que 
apresentar o CCIR.” - José Avelino.

Informações: 
(38) 3215-1058
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PADRE PARAÍSO
EFRAIM TOMA POSSE

Efraim Dutra

O pecuarista de corte EFRAIM PEREIRA 
DUTRA foi eleito e já tomou posse como 
presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Padre Paraíso, nesse domingo 
(15). 
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A instituição estava fechada há 11 anos e 
sua reabertura foi viabilizada pelo movi-
mento de mais de 100 produtores do mu-
nicípio, liderados pelo vereador RAIMUN-
DO LUIZ.

AÇÃO
O presidente eleito disse que a primeira 
providência será conhecer a situação eco-
nômica da casa e reunir recursos para re-
formar a sede própria.  A expectativa dele 
é que isso seja possível até o final do ano.

BIOGRAFIA
Filho de produtores rurais, Efraim nasceu 
em Padre Paraíso e cresceu em meio à pai-
xão pela terra, pela vida no campo e pela 
produtividade da roça. 

Quando fez estágio na Cooperativa Rural 
conheceu de perto os problemas e angús-
tias da classe.

“Tomei consciência do quanto o pro-
dutor rural precisa de apoio e incen-
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tivo. Agora quero contribuir para que 
a vida deles seja menos difícil e para 
que se sintam amparados e apoia-
dos em todas as decisões e desafios 
que surgirem”.

FAMÍLIA
Efraim é casado com Tatiana e pai do Pe-
dro, do Vítor e da Ana Luísa. Nas horas de 
folga, ele gosta de jogar futebol. Seu time 
do coração é o Galo!
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