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Notícias

COMENDADOR 
GOMES



O Leilão Misto de Gado de Corte, do Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Comen-
dador Gomes, será nesta quarta-feira 
(11), às 17h, nas modalidades virtual e 
presencial.

Acesse o canal do Sindicato no YouTu-
be ou vá ao Tatersal dos Leilões, na Rua 
Rossemiro, 371, Centro.

Informações: 
(34) 3423-1113
(34) 9 9978-2424
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MADRE DE DEUS 
DE MINAS

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

O presidente do Sindicato dos Produto-
res Rurais, JORDÂNIO RIBEIRO DOS SAN-
TOS, vai se reunir com associados, nesta 
quinta-feira (12), para elaborar um docu-

Jordânio Ribeiro
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mento com sugestões de enfrentamento 
à violência rural na região. 

O registro será levado ao comandante do 
Batalhão Regional, LINUS NEIVA MARÇO-
LA, nesta sexta-feira (13), e colocado em 
discussão, com participação do prefeito 
OSMAR DE OLIVEIRA e do sargento FRAN-
CISCO CARLOS DA SILVA.

“O número de furtos e roubos aumen-
tou consideravelmente nos últimos 
meses, acarretando enormes prejuí-
zos aos produtores. Uma das ideias 
é montar uma rede de comunicação 
para a troca de informações, em 
caso de furtos de gado, maquinário, 
defensivos e de movimentações sus-
peitas.” – Jordânio
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PADRE PARAÍSO
SINDICATO SERÁ REABERTO!

O pecuarista de corte EFRAIM DUTRA con-
corre às eleições que marcarão a reaber-
tura do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Padre Paraíso em 15 de agosto.

Ele diz que sua vontade de contribuir para 
os interesses da classe começou na juven-
tude. 

Efraim Dutra
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Filho de produtores rurais, ele cresceu em 
meio à paixão pela terra, pela vida no cam-
po e pela produtividade da roça. 

Começou a vida profissional como estagiá-
rio da Cooperativa Rural de Padre Paraí-
so, convidado pelo então presidente JOSÉ 
AMÉRICO PAIVA. 

“Sou grato pela oportunidade que 
ele me deu. Foi na cooperativa que 
tive contato com os produtores ru-
rais e conheci suas necessidades. 
Agora, também sou produtor e tenho 
a oportunidade de ser uma referên-
cia positiva. Juntos, e com a parceria 
do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, en-
contraremos soluções para os desa-
fios”.

A eleição será das 8h às 13h na Escola Es-
tadual Presidente João Pinheiro.

Informações:
(33) 9 8462-9808 - Daniele
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PIMENTA

O 6º Leilão Presencial Agrotop, em parce-
ria com o Sindicato dos Produtores Rurais 
de Pimenta, será nesta quinta-feira (12), às 
19h, no Parque de Exposições Valdez Gar-
cia Pimenta. O endereço é Rua Francisco 
Inácio da Costa, 7, no Bairro JK.

Para participar, acesse o canal Agrotop Lei-
lões no YouTube.

Informações:
(37) 9 9863-2913
(37) 9 9823-7104
(37) 9 9808-07590
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