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BOM DESPACHO
BENEFÍCIO PARA PRODUTORES

A Prefeitura de Bom Despacho promove-
rá neste sábado (28) solenidade de apre-
sentação do projeto Derivação do Rio 
São Francisco para o Rio Picão, que per-



mitirá a irrigação de até 15 mil hectares 
no município.
 
O presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais, PATRICK BRAUNER, comen-
tou:

“Essa é uma iniciativa muito bem-
-vinda que beneficiará cerca de 300 
produtores rurais, com maior oferta 
de água e possibilidade de até três 
safras por ano, com perspectivas de 
alta produtividade, uma vez que Bom 
Despacho já é um polo de irrigação.”
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GUIRICEMA
HORA DE FAZER BARRAGINHAS

O Sindicato dos Produtores Rurais de Gui-
ricema está fechando parcerias com pro-
prietários de retroescavadeiras particula-
res para que essas possam ser alugadas 
aos associados, com desconto.

José Davi Ervilha
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O objetivo é aproveitar as primeiras chu-
vas de setembro para que os produtores 
comecem a reter água em suas proprieda-
des. 

O presidente do Sindicato JOSÉ DAVI ERVI-
LHA é um defensor desse recurso:

“Esses pequenos reservatórios ser-
vem como bebedouro para o gado, 
penetram no subsolo, aumentando 
o nível do lençol freático e recupe-
rando minas e nascentes. Até 2010, 
eu tive sérios problemas por causa 
da falta d’água. Então, comecei a 
usar uma retroescavadeira a cada 
15 dias. Hoje, tenho uma reserva 
ambiental e 25 barraginhas em 33 
hectares. Cinco minas que haviam 
secado voltaram a jorrar água”.

Ficou interessado, informe-se a respei-
to, pelo fone: (32) 9 8444-8668.
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PRESIDENTE 
OLEGÁRIO

VEM AÍ A FESTA DA PRODUÇÃO!

O Sindicato dos Produtores Rurais de Pre-
sidente Olegário, com o apoio da prefeitu-
ra e da Câmara Municipal de Vereadores, 
promove a Live Beneficente “Festa da Pro-
dução”, em 4 de setembro, às 19h.
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O montante arrecadado será doado à 
Apae, Casa de Apoio de Barretos e Lar 
Santa Rita.

As atrações serão as duplas LUCAS REIS E 
THACIO e MARCO ANTÔNIO E CANEDO e 
outros artistas olegarienses.

“Como ainda não podemos fazer a 
festa presencialmente, essa foi a for-
ma que encontramos para levar ale-
gria à nossa população e ajudar as 
entidades filantrópicas.” - PAULO 
TOLENTINO, presidente do Sindica-
to.

Para participar, acesse o canal Festa da 
Produção no YouTube.

Informações:
(34) 9 99118646
(34) 3811-1258
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VOLTA GRANDE
RETORNO AOS 

CURSOS PRESENCIAIS

Rodrigo Sant’anna Alvim
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Após uma pausa de 16 meses em decor-
rência da pandemia, o Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Volta Grande retomou 
os cursos presenciais, com a formação 
“Manutenção em TAP (Trator Agrícola de 
Pneu) e Operação com um Implemento”.

Até então, os treinamentos estavam sen-
do oferecidos apenas na modalidade Au-
las Virtuais ao Vivo (AVV), que reuniu 402 
participantes. 

O presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais de Volta Grande e vice-presi-
dente de Secretaria do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, RODRIGO SANT’ ANNA AL-
VIM, comentou:

“Já era tempo de retornarmos à mo-
dalidade presencial para atender as 
expectativas do nosso público. Os 
cursos do SENAR, mais do que capa-
citação e treinamento, possibilitam 
boas relações, convívio e amizade. E 
isso é o mais importante”.
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