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BOM DESPACHO



Pecuarista na região de Bom Despacho, 
participe da palestra sobre o Programa 
de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) 
Bovinocultura de Corte, nesta quarta-fei-
ra (10), às 19h, na sede do Sindicato.

O médico veterinário e técnico do ATeG 
CARLOS VICTOR RENNÓ será o palestran-
te.  Ele irá esclarecer as dúvidas de quem 
se interessar em receber assistência téc-
nica gratuita, durante dois anos.

O sindicato fica na Rua Dr. Cisalpino Mar-
ques Gontijo, 335, Parque de Exposições 
Coronel João Araújo.
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MARTINHO 
CAMPOS

A pedido da Secretaria Municipal de Tu-
rismo, o Sindicato dos Produtores Rurais 
de Martinho Campos, em parceria com o 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES, promove, 
desta quarta (10) a sexta-feira (13), o cur-
so A Arte de Conduzir por Trilhas e Rotei-
ros.

Igreja de Nossa Senhora da Abadia, 
um marco da cidade
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O mobilizador FERNANDO ESTEVES disse 
que a região tem atrações como os rios 
São Francisco, Pará e Lambari, casarões 
rurais antigos, gastronomia (como a fa-
mosa paçoca de pilão), festas típicas, ca-
valgadas e grupos de catira.

“A ideia é envolver os participantes 
que se interessarem em um grande 
projeto da Prefeitura para fomentar 
o turismo local, com o apoio do Sin-
dicato”.

O curso será no tatersal do Parque de 
Exposições.

Informações:
(37) 9 8851-5175 - Fernando
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PATOS DE MINAS

O Leilão do Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Patos de Minas será nesta quarta-
-feira (10), às 17h. 

A inscrição prévia dos lotes é obrigatória. 
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A vistoria presencial dos animais será per-
mitida das 8h às 16h.

Acesse o site sindicatoruralpatos.com.br.

Faça o seu lance:
(34) 3818-2880
(34) 9 9259-1415

Informações:
(34) 9 9975-1492 - Coelho
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UNAÍ

Vem aí a Agrotech Unaí 2021 - a ll Feira 
Agropecuária e Técnica de Unaí, promovi-
da pelo Sindicato dos Produtores Rurais, 
nos formatos on-line e presencial, de 4 a 
12 de setembro.

Estão previstos palestras, painéis e ofici-
nas, debates sobre o futuro do agronegó-
cio, leilões, Copa de Marcha Mangalarga 
Marchador e festival de pratos típicos.

Informações:
(38) 3676-1235
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