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BOA ESPERANÇA

Que tal aprender técnicas para aumen-
tar a produtividade leiteira e segredos da 
profissão de vaqueiro?



O Sindiboa - Sindicato dos Produtores 
Rurais de Boa Esperança - promoverá 
essa formação de 13/9 a 17/9 na Fazen-
da Conceição.

Ficou interessado? 

Inscreva-se pelos fones: 
(35) 9 9158-6128
(35) 3851-1977 

Informações:
(34) 3423-1113
(34) 9 9979-3424
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DORES DO 
INDAIÁ
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O 33º Leilão Virtual do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Dores do Indaiá será 
nessa segunda (23/8), às 16h.

Para participar, acesse os canais do Sindi-
cato ou da Sogado Leilões no YouTube.

Lances:
(37) 9 9902-7175
(37) 9 8838-7452
(37) 9 9965-1801
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O Sindicato dos Produtores Rurais de João 
Pinheiro convida para seu Leilão de Corte 
nessa segunda (23), às 18h, com oferta de 
gado para cria, recria e engorda.

JOÃO PINHEIRO
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Transmissão pelo canal Modalidade Web 
no YouTube

Cadastros e lances: 
(38) 9 9922-6600
(37) 3541-4140
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MANHUMIRIM

O curso de “Cogumelo Shitake - Da Im-
plantação à Colheita” tem início nessa se-
gunda 23/8 e prossegue até 27/8 no Cór-
rego São João Durandé.

A promoção é do Sindicato dos Produto-
res Rurais de Manhumirim em parceria 
com o Sistema FAEMG/SENAR/INAES e a 
EMATER.

Informações com o mobilizador RUDSON 
CURCIO: (33) 9 84153625.
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PARÁ DE MINAS
AÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA

O Sindicato dos Produtores Rurais de Pará 
de Minas apoia a implantação da FAP (Fis-
calização Ambiental Preventiva), programa 
da Secretaria Municipal de Agronegócio, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
 
O objetivo é instruir os empreendedores a 
respeito das melhores práticas ambientais, 
incentivando-os a se regularizarem
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A Secretaria definirá as ações, envolvendo 
os sindicatos, associações e representan-
tes de categorias. 

O presidente do Sindicato, EUGÊNIO DI-
NIZ, disse que a iniciativa é muito bem-vin-
da e vem de encontro a uma filosofia que 
ele sempre defendeu:

“A de que as primeiras abordagens 
dos órgãos públicos responsáveis 
pelo meio am-
biente devem ter 
um cunho edu-
cativo e não pu-
nitivo porque, 
muitas vezes, os 
produtores er-
ram sem saber 
que estão er-
rando, por des-
conhecimento.”

Para outras informações, ligue:
(37) 3233-5600
(37) 3231 - 7878
(37) 9 9972-3292  (Whatsapp)                                                                                       

Eugênio Diniz
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A reforma do Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Santa Maria de Itabira, atingido por 
uma enchente no início do ano, prepara 
sua reabertura. 

A presidente do Sindicato, MARIA DO RO-
SÁRIO TORRES GUERRA, ZAIA, conta que a 
parte elétrica foi revisada, as portas subs-
tituídas, inclusive algumas tiveram os mar-

SANTA MARIA 
DE ITABIRA

REFORMA QUASE PRONTA
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cos aumentados para permitir o acesso de 
pessoas com dificuldade de locomoção e o 
banheiro também foi reformado e adapta-
do com esse objetivo.

Ela agradece o apoio do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES que cedeu novos equipa-
mentos e mobiliário. A expectativa é que a 
reinauguração seja possível em outubro. 

Curso de Horta
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Atualmente, o Sindicato funciona numa 
sala cedida pela Capsal (Cooperativa Agro-
pecuária Vale do Santo Antônio). Mas man-
tém suas atividades normais.

Recentemente, Zaia e outras dez pessoas 
concluíram o curso de Horta Caseira.

“Aprendemos a fazer substratos, 
compostagens e a dosar os adubos 
químicos. Agora, estou mais prepa-
rada para administrar e manejar 
minha horta.”

O instrutor foi o professor da Universida-
de Federal de Lavras, ALMIR TAMIS, que 
é mestre e doutor no manejo de pragas e 
doenças.
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