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CAMPINA VERDE



O Leilão Misto de Gado de Corte promo-
vido pelo Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Campina Verde será nesta segun-
da-feira (30/8), às 15h30 no tatersal de 
leilões.

Se quiser participar virtualmente, acesse 
o canal F2 Produções no YouTube.

Lances:
(34) 9 9636-1196
(34) 9 9964-1420
(34) 9 9964-9819
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CURVELO
CURSO DE PATRULHA RURAL

Trinta policiais militares de Curvelo, ago-
ra, estão mais preparados para lidar com 
furtos, roubos e outros crimes em proprie-

2º Tenente Thiago Mendes, Maurílio 
Soares, 1º Tenente Igor Raphael de 

Oliveira, 2º Tenente Washington 
Luiz da Costa
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dades rurais. Eles participaram do 1º Cur-
so de Patrulha Rural do Estado, que tem o 
apoio do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Curvelo. 

A formação faz parte Plano Estratégico 
2020/2023 da PMMG para levar mais segu-
rança ao homem do campo.

“A renovação das técnicas aplicadas 
pelas Patrulhas Rurais tornou-se 
fundamental, com revisão dos con-
ceitos de Polícia Comunitária, crimes 
ambientais, primeiros socorros, téc-
nicas policiais, formas de conduzir 
a viatura nas estradas vicinais, es-
tabelecimento de rotas e manuseio 
de aplicativos de GPS.” – 2º tenente, 
THIAGO MENDES.

O associado do Sindicato e ex-prefeito, 
MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES, fez uma 
palestra para os alunos sobre os anseios 
dos produtores rurais:
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“Temos vivido dias de medo e insegu-
rança.  O policiamento preventivo e 
o contato estreito com a polícia são 
fundamentais para nós. Os sindica-
tos, principais elos entre o governo e 
os ruralistas, estão de portas aber-
tas para a PM”. 

Todas as 18 regiões da PM no estado re-
ceberão esse treinamento com 152 horas-
-aula.
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IGUATAMA 
CAMPO SEGURO

A convite do comandante da 7ª Região da 
Polícia Militar, coronel WEMERSON LINO 
PIMENTA, o presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Iguatama, ALEX GAR-
CIA DE FREITAS, participou do lançamento 
do projeto Campo Seguro, em Formiga.
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A iniciativa do governo do estado vai inten-
sificar o policiamento ostensivo, combater 
a interiorização do crime, e reduzir a crimi-
nalidade,  fortalecendo a confiança dos ci-
dadãos nas zonas rurais.

“Esse projeto é de grande interesse 
para Iguatama e municípios vizinhos 
e a implementação será mais rápi-
da e efetiva se contar com a parti-
cipação de todos: poderes Executivo 
e Legislativo e comunidade rural. ” - 
ALEX GARCIA
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SÃO GOTARDO

O Leilão de Corte do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de São Gotardo será em 8 
de setembro, às 18h, no Parque de Expo-
sição.

Quem quiser, pode participar virtual-
mente pelo canal JC Castro Produções no 
YouTube.
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• Lote mínimo de cinco animais (vaca 
com cria será considerada um animal)

• Pesagem obrigatória dos animais
• Horário-limite de entrada dos animais 

no Parque: 14h do dia 8/9
• Os animais só serão autorizados a en-

trar no leilão, mediante a entrega de 
GTA e NF Livres de quaisquer impedi-
mentos.

Informações:
(34) 3671-2210
(34) 9 9810-0305 - Vinycius
(34) 9 9172-1402 - Léo Boiadeiro 
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O Leilão Misto do Sindicato dos Produto-
res Rurais de Serra do Salitre será nesta 
segunda-feira (30/8), a partir das 16h, com 
oferta de vacas, novilhas e bezerras de alto 
valor genético.

SERRA DO 
SALITRE
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Acesse: www.rubinholeiloeiro.com.br ou o 
canal do Rubinho Leiloeiro no YouTube.

Informações: 
(34) 9 9152-3062

Sindicato:
(34) 3833-1219
(34) 9 9985-2911

Lances: 
(34) 9 9985-3193
(34) 9 9942-9321
(34) 9 9985-2911
(34) 9 9152-3062
(34) 9 8842-2102
(34) 9 9209-2511
(34) 9 9176-1471
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