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SINDICATOSSINDICATOS
Notícias

Boa Esperança
Vídeos devem ser 

normatizados

Reunião do presidente do SPR de Boa Esperança com a 
equipe do SENAR Minas



O presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Boa Esperança, 
HENRIQUE REZENDE PACHECO, 
reuniu-se com representantes do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES:  
o superintendente CHRISTIANO 
NASCIF, a gerente de Formação 
Profissional Rural, LIZIANA RO-
DRIGUES, o gerente do Escritó-
rio Regional de Lavras, RODRIGO 
FERREIRA e a gerente pedagógi-
ca, MÍRIAN ROCHA. 

Eles conversaram sobre formas de 
normatizar a produção de vídeos 
feitos por instrutores do SENAR em 
Boa Esperança. A iniciativa é do 
próprio presidente do Sindicato, em 
parceria com a empresa WL Bar-
bosa, com o objetivo de aproveitar 
o conhecimento técnico dos instru-
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tores, relembrando, por exemplo, 
dicas de manutenção de tratores e 
de ofícios próprios do universo ru-
ral. O material vem sendo veicula-
do nas redes sociais.

HENRIQUE REZENDE PACHECO 
comentou:
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“A conversa foi muito po-
sitiva. Todos gostaram do 
projeto, nos ofereceram 
apoio e nos orientaram 
a seguir algumas regras 
para aperfeiçoar os ví-
deos, lembrando sempre 
de vinculá-los ao Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES/
SINDICATOS”.
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Anote na agenda para não esque-
cer! O 98° Leilão de Corte - Virtual 
do Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Curvelo será em 20 de abril 
às 19h, com oferta de animais para 
cria, recria e engorda.

Curvelo
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Para assistir, baixe o app Lance 
Rural ou acesse o canal Lance Ru-
ral no YouTube.

Informações: 
(38) 3721-1770
(38) 9 8815=1161
(38) 9 9930-3104
(38) 9 9900-3104

6



Presidente 
Olegário

Polícia encontra rebanho

A Delegacia de Polícia Civil de 
Presidente Olegário solicita apoio 
na identificação de um rebanho. 
Os animais têm as inscrições RB 
e a letra P “deitada”. 
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O delegado VINÍCIUS VOLF VAZ in-
formou que não se sabe quantas 
cabeças são porque o gado está 
espalhado numa grande área de 
pasto e não foi possível fazer a 
contagem.

O proprietário deve ligar para: (34) 
3811-1227 ou enviar mensagem 
pelo WhatsApp (34) 99866-4561.
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Uberlândia

O Leilão Camaru Gado de Corte Es-
pecial, organizado pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Uberlândia, 
será neste domingo (28/3) às 14h.
Transmissão ao vivo pelo canal do 
Sindicato Rural no YouTube.
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Acesse e inscreva-se: https://www.
youtube.com/sindicatoruraldeuber-
landiasru

Horários para apreciação dos ani-
mais:
Sábado, a partir das 14h
Domingo até às 13h

Inscrições e informações: 
(34) 99968-9035
(34) 99968-1330
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