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O Sindiboa (Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Boa Esperança) promoveu um en-
contro com seus associados para conver-
sar sobre as consequências das geadas e 
o enfrentamento dos prejuízos.

O pesquisador do Procafé e membro da 
diretoria do Sindicato, ALYSSON FAGUN-
DES, falou sobre o que pode ser feito 
com as lavouras afetadas.

“A principal sugestão foi para que te-
nhamos calma. Segundo ele, o mo-
mento pede paciência para esperar-
mos passar as baixas temperaturas. 
Será necessário analisar caso a caso 
para avaliar como cada lavoura so-
freu e o que pode ser feito.” - HENRI-
QUE REZENDE PACHECO, presidente 
do Sindiboa

O presidente também comentou sobre a 
reunião on-line com o assessor jurídico 
do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, FRAN-
CISCO SIMÕES:
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“Ele nos deu um bom embasamento 
para informarmos aos nossos asso-
ciados sobre a necessidade de laudos 
técnicos e também de comunicações 
aos credores, em caso de falta de re-
cursos para honrar os compromis-
sos. Foi uma boa iniciativa”.
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CONCEIÇÃO 
DAS ALAGOAS

O curso de Artesanato em Argila será 
promovido pelo Sindicato dos Produto-
res  Rurais de Conceição das Alagoas, em 
parceria com o Sistema FAEMG/SENAR/
INAES,  de 23 a 27 de agosto.
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Quem se interessar deve entrar em con-
tato com:
Larissa: (34) 3321-3084
Isabela: (34) 9 9692-2682
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NOVA PONTE
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O Leilão Especial Top do Criador, do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Nova Ponte, 
será nesta quinta-feira (12), às 12h30.

Oferta de machos e fêmeas P.O Mochos, 
nelores JVA dos proprietários VALDIR JOSÉ 
DOS SANTOS e VALMIR JOSÉ DOS SANTOS.

Acesse o Canal do Boi na TV ou o canal da 
TV Rural no YouTube.

Informações
(34) 9 9125-0550
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RAUL SOARES
CONTRA A CRIMINALIDADE

Norberto Silveira

O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Raul Soares, NORBERTO SILVEI-
RA DA SILVA, conta como o município con-
seguiu controlar a criminalidade:
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• Criação do Conselho de Segurança Pú-
blica (Consep), com reuniões periódi-
cas entre a PM e a comunidade;

• Ações de interação da PM com as pes-
soas com o intuito de promover fre-
quentes trocas de informações;

• Mapeamento das propriedades, distri-
tos e córregos com as devidas localiza-
ções para facilitar a chegada da polícia 
em caso de ocorrência;

• União entre representantes do Sindica-
to e produtores rurais;

• Bom relacionamento com a prefeitura;
• Instalação de câmeras em vários pon-

tos da cidade;
• Polícia em contato com efetivos das ci-

dades vizinhas

“Com essas ações e muita união, 
conseguimos reduzir a criminalidade 
pela metade. É preciso pensar junto 
no combate ao crime organizado. 
Nosso lema é: todo mundo protege 
todo mundo.” – Norberto.
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