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MANHUAÇU
AGENTE DE TURISMO RURAL

SINDICATOS

O Sindicato dos Produtores Rurais de Ma-
nhuaçu está oferecendo o curso de Agente 
de Turismo Rural. São 15 vagas para Ma-
nhuaçu, Luisburgo e Caputira, com o apoio 
das prefeituras municipais. A proposta é 
qualificar profissionais para ações inte-
gradas na área, com uma abordagem que 
visa valorizar as características próprias da 
região, despertando a valorização de seu 
meio e visão empreendedora no Turismo.

Na primeira semana, de 27 de setembro 
a 1° de outubro, serão feitas as visitas aos 
empreendimentos dos interessados. O 
programa segue em seis módulos. Ao final 
de cada um (exceto os módulos 1 e 3), é 
elaborado um plano de negócio, possibi-



litando, ao final do curso, a realização de 
uma feira ou inauguração de um ponto de 
artesanato e um roteiro.

Mais informações com o SPR de Manhua-
çu: (33) 3331-1660 ou com a mobilizadora 
Isaura Paixão: (33) 98402-9077.
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O Sindicatos dos Produtores Rurais de Pa-
tos de Minas está oferecendo dois cursos 
gratuitos, com certificado. O curso de Pilo-
tagem de Drones vai até o dia 15, no sin-
dicato, e os interessados podem obter ou-
tras informações pelo (34)3818-2800. 

PATOS DE MINAS
CURSOS GRATUITOS
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Já o curso de Agricultura de Precisão/Con-
trolador de Precisão será ministrado de 20 
a 24/9. As vagas são limitadas e o contato 
pode ser feito pelo (34) 99862-4915.
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POMPÉU
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Será nesta quarta (15/9), às 18h, o Leilão 
de Gado de Corte do Sindicato Rural de 
Pompéu. Com realização mensal, tem re-
unido média de 600 animais por edição, e 
se destaca pela grande variedade de raças. 

O evento é semipresencial, com transmis-
são ao vivo pelo Youtube (www.modalida-
deweb.com.br). Não é necessário cadastro 
prévio. Para fazer lances, basta acessar 
o link no horário. E para quem quer ven-
der, a equipe recebe os animais no Parque 
de Exposições de Pompéu sempre até às 
17h30 do dia do evento.

“Retomamos este ano a realização 
dos leilões, e têm sido excelentes opor-
tunidades, tanto para os produtores, 
que agregam muito valor a seus ani-
mais, quanto para quem vem com-
prar, com toda a segurança. E com 
muito mais facilidade para selecio-
nar os lotes de seu interesse, tendo à 
disposição essa enorme diversidade, 
e muita qualidade em um só lugar” – 
PAULO HENRIQUE LINO, presidente 
do SPR Pompéu.
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RUBIM

Vírgilio Mesquita Gomes

O Sindicato dos Produtores Rurais de Ru-
bim, em parceria com o Sistema FAEMG, 
promove nesta quarta (15/9), o seu 1º Ciclo 
de Palestras para Produtores do Programa 
ATeG. O destaque será a apresentação do 
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professor da Unimontes, VIRGÍLIO MES-
QUITA GOMES: “Formação e manejo de 
pastos cultivados na região semiárida mi-
neira”. 

O evento contará também com a presença 
do técnico de campo do ATeG na região, 
Wemerson Gomes. Ele explica que a pales-
tra foi pensada com foco nos 30 pecuaris-
tas de corte atendidos pelo Programa no 
município, mas poderá ser acessado por 
demais interessados.

A transmissão começa às 19h, pela plata-
forma Google Meet. O contato para se ins-
crever é o (38) 98845-5381.
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