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COMENDADOR 
GOMES

O Leilão de Gado Misto, do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Comendador Go-
mes, será nesta quarta-feira (25/8), às 
17h.



É possível participar presencialmente no 
tatersal do Sindicato (Rua Rossemiro da 
Silva, 371, Centro) ou acessar o canal da 
casa no YouTube. 

Oferta específica de gado de corte.

Informações: 
(34) 3423-1113
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CURVELO
DECLARAÇÃO DE ITR

O Sindicato dos Produtores Rurais de Cur-
velo lembra que o prazo para Declara-
ção do Imposto Territorial Rural (ITR) é de 
16/08 a 30/09 e que esse é um serviço ofe-
recido pela casa.

Informações: 
(38)3721-1770 ou 
(38) 98822-7078 (contabilidade).
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O 52º Torneio Leiteiro de Cruzília, promo-
vido pelo Sindicato dos Produtores Rurais, 
com apoio da prefeitura, teve início em 
21/8 e prossegue até 18/9.

CRUZÍLIA
TORNEIO LEITEIRO
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O objetivo do evento, que existe há 52 
anos, é incentivar os pecuaristas de leite 
a produzirem cada vez mais e melhor, en-
trosar produtores, técnicos, organizações 
e empresas do setor e divulgar a atividade 
leiteira.

A vaca Emiele Asten Lilac (foto), do Sítio 
do Charco, campeã de 2018, permanece 
como a recordista de todos os tempos, na 
categoria “Maior Produção”. Ela produziu 
97,287 kg de leite
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Participam em 2021: 
Haras Mutuca (somente gado Jersey)
Sítio Esperança 
Fazenda Quilombo
Sítio Limeira
Fazenda dos Lobos
Fazenda Narciso
Sítio do Charco
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PATOS DE MINAS
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O Leilão Virtual de Gado de Corte do Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Patos de 
Minas será nesta terça-feira (24), a partir 
das 17h.

• Acesse o site sindicatoruralpatos.com.
br

• A inscrição prévia dos lotes é obriga-
tória. Fale com o Coelho: (34) 9 9975-
1492

• A vistoria presencial dos animais será 
permitida das 8 às 16h.

Para lances, ligue:
(34) 3818-2880
(34) 9 9259-1415
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SERRO
ELEIÇÕES NO SERRO

O pecuarista de leite e produtor de quei-
jos, ADILSON CIRINO DE CARVALHO, foi 
eleito presidente do Sindicato dos Produ-
tores Rurais do Serro. Ele venceu a eleição 
na disputa com o  atual presidente ROBER-
TO DE CASTRO, que comanda a entidade 
há oito mandatos. 

Adilson Cirino, presidente eleito do 
SPR do Serro
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Ele disse que está muito honrado e que 
fará uma gestão próxima dos produtores. 

“Minhas prioridades imediatas são 
cortar despesas, adquirir um veículo 
próprio para o Sindicato e conseguir 
máquinas agrícolas para os produ-
tores”.

Roberto comentou:

 “Tenho orgulho de ter colocado o 
Sindicato no patamar em que está 
hoje, com a representatividade que 

Atual presidente Roberto de Castro
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conquistamos, a consolidação do 
Festival do Queijo, a luta pelas ade-
quações na legislação dos queijos e 
defesa dos produtores rurais no Co-
pam (Conselho Estadual de Política 
Ambiental) e participação em outros 
cinco Conselhos Municipais: de saú-
de, educação, meio ambiente e APAs 
Vertente (do Parque Itambé).

Minha vida profissional se confunde 
com a do Sistema Sindical. Fui mui-
to feliz, fiz grandes amigos, viajei, 
conheci pessoas, aprendi e ensinei. 
Sou grato ao Sistema FAEMG/SENAR/
INAES por todas as oportunidades 
que tive e pelo respeito e carinho de 
todos. Meu legado é o da dedicação 
e do amor ao Sistema”.
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