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ALTEROSA



O Sindicato dos Produtores Rurais de Alte-
rosa convida todos para seu Leilão, hoje, 
às 19h, na sede.

Transmissão on-line pelo canal Agronet.

Contatos:
(35) 9 9975-0745
(35) 9 9819-6749
(35) 3294-1303
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CURVELO/
VÁRZEA DA 

PALMA

O 103º Leilão de Corte Virtual, dos Sindi-
catos dos Produtores Rurais de Curvelo 
e Várzea da Palma, será nesta terça-fei-
ra (14/12), às 19h, com oferta de animais 
para cria, recria e engorda.
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Transmissão no YouTube, canal Lance Ru-
ral.

Realização 
SPRC Leilões

Confira a Playlist dos lotes filmados até o 
momento
https://youtube.com/playlist?list=PLwwcB-
P4Q8BepWIgeNmwrOhugpjRJ6aHgb
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INDIANÓPOLIS
FIQUE POR DENTRO!

Associados do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Indianópolis agora estão mais 
por dentro dos projetos, serviços e outras 
iniciativas da casa. É que a diretoria lançou 
um informativo trimestral, batizado de Bo-
letim Rural.

O presidente DANIEL AVELAR conta que a 
ideia da publicação surgiu no início desse 
ano, logo quando ele tomou posse, como 
forma de prestar conta dos serviços ofere-
cidos.
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“Aos poucos, eu, o secretário Leandro 
e o diagramador Gustavo, amadure-
cemos a ideia. Incluímos uma “Carta 
do Presidente” e uma sessão com a 
história da instituição. Nas próximas 
edições, faremos matérias sobre os 
cursos, um evento agropecuário im-
portante e parcerias com outras ins-
tituições.”

As três mil unidades impressas foram dis-
tribuídas no comércio local. Mas você tam-
bém pode ler na versão on-line. 

Clique no link abaixo:
https://bit.ly/3IbdVOc
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PASSA TEMPO
CAPACITAÇÃO COM SABOR!

A presidente 
ROSEVANI com uma 

das alunas
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O Curso de Defumador de Carnes e Pesca-
dos/Carne Suína, promovido em parceria 
com o Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SIN-
DICATOS, difundiu técnicas para a produ-
ção de carnes defumadas com qualidade e 
sabor.

“Agradeço e parabenizo todos que 
participaram. Em especial o instru-
tor Alencar pelo carinho e dedicação. 
Que venha o próximo curso, pois ca-
pacitar o produtor rural é uma das 
nossas missões mais gratificantes,” 
ROSEVANI ANDRADE, presidente.

Ao final, foram sorteados kits com linguiça, 
presunto, bacon e torresmo.
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O 15º Leilão, organizado pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais de Tiros, será nesta 
quarta-feira, às 18h30, no Parque de Expo-
sição.

Quem quiser participar virtualmente, aces-
se o canal Mais Gado Leilões no YouTube.

TIROS
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Lances:
(34) 9 8851-8766
(34) 9 9986-9005
(34) 9 9976-6254
(34) 9 9961-5443

Informações:
(34) 3853-1044
(34) 9 8851-8766

10



Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


