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SINDICATOSSINDICATOS
Notícias

Boa Esperança
De olho na energia

Presidente do SPR de Boa Esperança, 
Henrique Rezende Pacheco



Associados do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Boa Esperança, que 
estiverem com problemas no forne-
cimento de energia, devem notificar 
a Cemig por meio do número 116 ou 
pelo app Cemig Fácil. 

“Todas as informações 
do caso, incluindo a fatu-
ra, o número do protoco-
lo de atendimento e o nú-
mero da instalação devem 
ser enviadas ao Sindica-
to. Nós as enviaremos ao 
Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, que tem repre-
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sentação no Conselho de 
Consumidores da Cemig. 
Acompanharemos o caso 
e repassaremos as instru-
ções necessárias para a 
solução do problema”, dis-
se o presidente do Sindi-
cato, HENRIQUE REZENDE 
PACHECO.
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Carmo do Paranaíba cedeu es-
paço do Parque de Exposições Apri-
gio Furtado à Secretária de Saúde 
do município, para a aplicação da 1ª 
dose da vacina da covid-19 em ido-
sos que têm entre 85 e 89 anos.

Carmo do 
Paranaíba

Combate ao coronavírus
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Monte Santo 
de Minas
Leilões híbridos

O Leilão de Gado Misto, organizado 
pelo Sindicato dos Produtores Rurais 
de Monte Santo de Minas, será em 
6/3, às 17h, nas modalidades virtual 
e presencial.
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“Os leilões são uma das 
nossas principais fontes de 
renda. Promovemos duas 
edições por mês. Desde 

Presidente do SPR de Monte Santo de Minas, José Maria 
Andrade Pontes
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que começou a pandemia, 
temos feito modalidades 
virtuais, com resultados 
melhores do que esperá-
vamos. Agora, estamos 
fazendo de forma híbrida 
(virtual e presencial) por-
que os casos da doença 
em nosso município são 
baixos e tomamos todos 
os cuidados”, JOSÉ MARIA 
ANDRADE PONTES, presi-
dente do Sindicato.

Para participar, acesse: www.afon-
sompaina ou dirija-se ao Recinto 
de Leilões Cândido A. Donnabel-
la, na Rua Américo, s/nº. Chácara 
do Trevo.
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A Gerência Pedagógica (GPED) do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES 
informa que o nome correto da for-
mação oferecida em parceria com 
o Sindicato dos Produtores Rurais 
de Pompéu é Programa Apren-
dizagem Rural em Mecanização 
Agrícola e não Curso Técnico 
de Aprendizagem Mecanização 
Agrícola, como divulgamos na edi-
ção de ontem (4/3).

Trata-se de uma iniciativa que ca-
pacita jovens do campo, com idades 
entre 14 e 24 anos, para o ingresso 
no mercado de trabalho rural.

Pompéu
Programa de 

Aprendizagem Rural
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Uberlândia se uniu ao movimento 
“Juntos por Uberlândia”, em campa-
nha para auxiliar a rede municipal de 
saúde do município no tratamento da 
covid-19.

Uberlândia
Na luta contra a covid
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Produtores rurais podem ajudar 
com qualquer quantia em dinheiro 
ou com a doação de animais (bo-
vinos, equinos e/ou ovinos). Os re-
cursos serão revertidos para a com-
pra de monitores de respiradores e 
outros equipamentos. 

“A princípio, a necessida-
de das unidades da rede 
municipal, é de 60 moni-
tores. Cada monitor custa 
R$ 25 mil. No primeiro dia 
de campanha, arrecada-
mos R$ 300 mil, suficien-
tes para a aquisição de 12 
unidades”, disse o presi-
dente THIAGO SILVEIRA.
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As doações podem ser feitas pelos 
seguintes meios:
PIX: 25.768.417/0001-20
Sicoob Creditril - Banco 756
Agência 3224
Conta corrente 5777-0
CNPJ 25.768.417/0001-20

Informações: 
(34) 3292 8805
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