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SINDICATOSSINDICATOS
Notícias

NOVA PONTE

O Leilão Especial Top do Criador do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Nova Ponte 
será em 16 de setembro, às 13h.

Oferta de animais com genética melhora-
da.



Acesse o Canal do Boi ou a TV Rural no 
YouTube.

Informações e Inscrições: 
(34) 9 9670-7771
(34) 9 9125-0550
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SÃO DOMINGOS 
DO PRATA

ATEG CAPRINOCULTURA 

O grupo providenciou um tanque 
resfriador com capacidade de 200 litros, 

que foi instalado na propriedade da 
produtora Izaulina Pereira Ribeiro
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Três caprinocultores da primeira turma do 
ATeG Caprinocultura de Leite desenvolvido 
pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES, em par-
ceria com o Sindicato dos Produtores Rurais 
de São Domingos do Prata, iniciaram seus 
processos de comercialização. O objetivo é 
comercializar 1500 litros por mês.

As vendas têm sido feitas para o Laticínio 
Regina, de Governador Valadares, e os pro-
dutores recebem R$ 3,00 por litro de leite.

Para garantir a qualidade do produto, o 
técnico de campo do ATeG, EVANDRO FER-
REIRA, elaborou um conjunto de boas prá-
ticas sanitárias, que devem ser seguidas 
por todos.

“A venda do nosso produto tem sabor 
de vitória e nos impulsiona a buscar 
melhorias. O ATeG é fundamental e 
nos norteia na atividade.” - CAROLI-
NE SALDANHA, produtora.

“Antes, a gente trabalhava sem no-
ção do certo e do errado. Com o 
ATeG, aprendemos muitas técnicas 
e superamos desafios.” - GERALDO 
BARBOSA, produtor. 
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SÃO GOTARDO

O Leilão de Corte do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de São Gotardo será em 8 de 
setembro, às 18h, no Parque de Exposição.

Quem quiser, pode participar virtualmente 
pelo canal JC Castro Produções no YouTube.

• Lote mínimo de cinco animais (vaca 
com cria será considerado um animal)
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• Pesagem obrigatória dos animais
• Horário-limite de entrada dos animais 

no Parque: 14h do dia 8/9
• Os animais só serão autorizados a en-

trar no leilão, mediante a entrega de 
GTA e NF livres de quaisquer impedi-
mentos.

Informações
(34) 3671-2210
(34) 9 9810-0305 - Vinycius
(34) 9 9172-1402 - Léo Boiadeiro 
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O Programa Saúde Itinerante, do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, está no Norte de 
Minas.  O caminhão, com equipamentos 
médicos de ponta e profissionais especia-
lizados, já passou por São João da Ponte e, 
agora, segue para Varzelândia, Brasília de 
Minas e Coração de Jesus.

Estão sendo feitos exames preventivos de 
câncer de colo de útero (Papanicolau) e 
mamografia, para as mulheres, e exame 
de PSA (detecção de câncer de próstata) e 

SÃO JOÃO DA 
PONTE

CAMINHÃO DA SAÚDE
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consulta com urologista, para os homens. 
O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de São João da Ponte, PEDRO APA-
RECIDO PEREIRA, comentou:

“A ação chegou em um ótimo mo-
mento. Assim que os sindicalizados 
foram informados sobre o progra-
ma, as vagas foram preenchidas. São 
pessoas que precisam muito desse 
tipo de assistência. Muitos delas não 
têm acesso a esses exames. Com a 
saúde em dia, elas fortalecem o tra-
balho e produzem melhor”. 

Cronograma
8 e 10 de setembro – Varzelândia
12 e 14 de setembro - Brasília de Minas
15 e 17 de setembro - Coração de Jesus
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