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Alfenas
Elvira Ribeiro 

assume Sindicato



A nova presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Alfenas 
é a cafeicultora e pecuarista de 
corte, ELVIRA ALICE SOUZA RI-
BEIRO TERRA.

Como integrante do Conselho de 
Segurança Pública Rural de Alfenas 
(Consepa), que funciona dentro do 
Sindicato desde 2019, ela aproxi-
mou-se da diretoria da casa e foi in-
centivada a formar uma chapa.

“Deu certo. Estou anima-
da. Nos reunimos com o 
deputado federal Emidi-
nho Madeira para solicitar 
apoio para colocarmos câ-
meras de monitoramento 
nas entradas dos bairros 
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rurais. Essa deverá ser 
uma iniciativa em parceria 
com a PM. Também já con-
seguimos incrementar a 
Patrulha Rural e há outros 
projetos em andamento”.

A principal preocupação de Elvira é 
com os pequenos produtores que 
carecem de assistência técnica e de 
ajuda para escoarem suas produ-
ções. “Farei tudo o que for possível 
para melhorar a qualidade de vida 
dessas pessoas. Se não for para 
deixar um legado e fazer a diferen-
ça para as futuras gerações, eu nem 
teria aceitado o cargo”.
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Elvira nasceu em Alfenas e é filha 
e neta de produtores rurais. Casa-
da com JOSÉ LAÉRCIO, é mãe do 
Eros e da Sarah e avó da Luiza, do 
Joaquim, da Laura e da Maitê. Nas 
horas vagas, ela adora pescar, pe-
dalar e fazer caminhadas.
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O 17° Leilão Virtual Arpa Gado de 
Corte, organizado pelo Sindicato 

Paraopeba
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Rural de Paraopeba, será em 13/4, 
às 19h30.

Clique no link abaixo e veja alguns 
lotes do leilão. 

https://youtube.com/playlist?lis-
t=PLwwcBP4Q8Beqh0AjBiJRfBI-
-MUcXo4WpI

Transmissão pelo site www.mun-
dorural.tv.br ou 
https://www.youtube.com/c/a3web-
video/live 
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Pompéu
O Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Pompéu informa que está  
atendendo presencialmente, com 
todos os cuidados de prevenção 
à covid-19.

Quem preferir utilizar os canais 
on-line, deve enviar a solicitação 
para:
sindicatorural@netpeu.com
ou whatsapp: 
(37) 99989 - 1347
(37) 3523 - 1347
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O presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Uberlândia, THIA-
GO SILVEIRA e o ex-presidente e 
conselheiro, THIAGO FONSECA, 
entregaram ao prefeito ODELMO 
LEÃO, dois ventiladores pulmona-

Uberlândia
Entrega de equipamentos
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res e 60 válvulas de Peep para au-
xiliar o município no enfrentamen-
to da covid-19. Os equipamentos 
foram comprados com doações de 
produtores rurais e empresas liga-
das ao agronegócio, que participa-
ram da campanha promovida pelo 
Sindicato em parceria com o movi-
mento “Juntos por Uberlândia”.
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O 19º Leilão Inconfidência - Nelo-
re e Cruzamento industrial – orga-
nizado pelo Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Uberlândia, será 
neste domingo (11/4), às 14h. Se-
rão ofertados dois mil animais para 
cria, recria e engorda.

Transmissão ao vivo pelo canal do 
Sindicato no YouTube.
Acesse e inscreva-se no canal: ht-
tps://www.youtube.com/sindicatoru-
raldeuberlandiasru

Horários para apreciação dos ani-
mais: sábado a partir das 14h, do-
mingo até às 13h.
Inscrições e Informações: 
(34) 99968-9035
(34) 99968-1330
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