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SINDICATOS
Notícias

ALFENAS

O 5º Leilão, promovido pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Alfenas, será nesta 
sexta-feira (17/12), às 19h, no Parque de 
Exposição de Alfenas (Rodovia Alfenas/
Areado Km 05).



Se preferir, acompanhe a transmissão no 
YouTube pelo canal Laura Leilões.

Lances:
(35) 9 9996-5807 Eliane
(35) 9 9966-2140 Thiago
(35) 9 9893-7759 Ediane

Não perca!
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CONCEIÇÃO DO 
RIO VERDE
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O 127º Leilão Misto de Bovinos de Qualida-
de, organizado pelo Sindicato dos Produto-
res Rurais de Conceição do Rio Verde, será 
neste sábado (18/12), às 19h.

Lances e informações:
(35) 3335-1066
(35) 9 9750-9012
(35) 9 9144-0116
(35) 9 9882-3600
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MACHACALIS
CHUVAS PROVOCAM DESTRUIÇÃO
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As fortes chuvas que atingiram os municí-
pios de Machacalis, Bertópolis e Umbura-
tiba, no Vale do Jequitinhonha, deixaram 
centenas de pessoas desabrigadas. A en-
xurrada arrastou pontes, animais e planta-
ções.

A presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais, KLÉCILA REJANE PORTES, disse 
que os prejuízos no meio rural ainda estão 
sendo contabilizados, mas a estimativa é 
que 250 famílias de produtores rurais te-
nham sido atingidas, em Bertópolis. Em 
Machacalis, há 2900 famílias desalojadas 
e 398 pessoas desabrigadas, e em Umbu-
ratiba, os números apontam 109 desaloja-
dos e 29 desabrigados.

“Cerca de 300 litros de leite foram 
perdidos, por dia, na semana passa-
da, em função da interdição de es-
tradas vicinais e de falta de energia 
elétrica. Agradeço a solidariedade 
de todos, especialmente, da direto-
ria do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/
SINDICATOS, que estão nos oferecen-
do apoio para superarmos esse mo-
mento difícil”. KLÉCILA PORTES.
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Quem também quiser ajudar, pode doar 
colchões, cobertores, produtos de higiene 
pessoal, limpeza, leite e fraldas.

Doações em dinheiro devem ser feitas 
para:
Sicoob:
C/c: 8037-3
Agência: 3045
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O consultor de Novos Negócios do Siste-
ma FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS, 
WILSON MOURA, esteve no Sindicato dos 
Produtores Rurais de Presidente Olegário 
para falar sobre o projeto Sou Vagalume.

PRESIDENTE 
OLEGÁRIO
SEJA UM VAGALUME!

WILSON MOURA
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A iniciativa foi desenvolvida pela FAEMG 
Energia Sustentável para disponibilizar 
energia solar para empresas, proprieda-
des rurais e residências. 

“Por meio dela, é possível reduzir em 
até 22% o valor da tarifa. A energia é 
limpa e chega às propriedades pela 
distribuidora local, dispensando a 
instalação das placas fotovoltaicas,” 
disse Wilson.

Implantada em 2019, a FAEMG Digital ofe-
rece outras soluções para diferentes ativi-
dades necessárias nas fazendas: plano de 
saúde, conta digital, seguros, certificado di-
gital, rastreamento de veículos, máquinas 
agrícolas, transporte de cargas e energia 
sustentável.
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


