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CONQUISTA
COMENDA EM RECONHECIMENTO

João Carlos (secretário executivo) Vera Lúcia 
Guardieiro (prefeita) Rafael Stort (tesoureiro), 
Antônio Carlos Paim Oliveira (presidente inte-
rino), Ana Carolina Guardieiro (mobilizadora)  

e Vinícius Paim ( funcionário do IMA).



O Sindicato dos Produtores Rurais de 
Conquista recebeu da prefeita VERA LÚ-
CIA GUARDIEIRO uma comenda em reco-
nhecimento aos 30 anos de criação do 
Sindicato e 26 anos de prestação de ser-
viços a seus associados e produtores ru-
rais da região.

A comenda é também uma forma de co-
memorar os 110 anos de emancipação 
político-administrativa do município. Ao 
todo, dez entidades e pessoas da cidade 
foram homenageadas.

Estiveram presentes o diretor ANTÔNIO 
CARLOS PAIM OLIVEIRA (ex-presidente in-
terino), RAFAEL FILIACI STORT (diretor fi-
nanceiro) e os funcionários JOÃO CARLOS 
FUCHISATTO (secretário-executivo) e ANA 
CAROLINA GUARDIEIRO (mobilizadora).
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“O Sindicato, fundado em 11 de ou-
tubro de 1991, está passando por 
uma reestruturação e, por esse mo-
tivo, sendo conduzido por uma Junta 
Administrativa. DÉLCIO DO CARMO 
GONÇALVES é o presidente interino. 
Em breve, definiremos a data para 
as próximas eleições.”  - JOÃO CAR-
LOS FUCHISATTO
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GURINHATÃ
FEIRA SEGURA
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A próxima Feira Segura será promovida pelo 
Sindicato dos Produtores Rurais de Guri-
nhatã, em parceria com o Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, nesta sexta-feira (20), no Par-
que de Exposição Francisco Martins Ferrei-
ra (Avenida Adelino Carvalho de Azambuja, 
655, no Centro), das 8h às 17h. 

É obrigatório o uso de máscara.

A mobilizadora DELBIA AMARAL disse que 
essa é a primeira Feira do Produtor Rural 
do município e reunirá 23 participantes, 
que oferecerão:

• Artesanato em tecido, chinelos borda-
dos e santos em gesso;

• Doces em calda, doce de leite em pe-
daços, bombons, trufas, bolo no pote, 
bolo Mané Pelado, castanha de barú 
torradas, queijos, requeijão e outras 
delícias. 

• Sebo de carneiro, óleo de mamona, sa-
bão líquido caseiro, sabão em barra e 
banha de porco.

“Estamos animados. A expectativa é 
de que o evento seja um sucesso.” – 
DÉLBIA AMARAL.
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PATOS DE MINAS, 
PRESIDENTE 
OLEGÁRIO, 

LAGOA GRANDE, 
VAZANTE E 
LAGAMAR

OPERAÇÃO ‘CARGA PESADA’

A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou 
máquinas agrícolas, avaliadas em cerca 
de R$ 432 mil nas imediações de Patos 
de Minas, Presidente Olegário, Vazante e 
Lagoa Grande. Três pessoas foram pre-
sas. 
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A operação, batizada de “Carga Pesada”, 
visa ao combate ao crime patrimonial e 
foi desencadeada em Lagoa Grande após 
denúncia anônima.

A ação foi coordenada pelos delegados 
da Polícia Civil VINÍCIUS VOLF VAZ, ÉRICO 
RODOVALHO e ANDRÉ LUIZ.

“A parceria com as Polícias Civil e Mi-
litar é de extrema importância para 
nós. Todos os policiais da Delega-
cia Regional são dedicados e com-
petentes. Eles fazem patrulhamento 
na zona rural, 
investigam os 
crimes e des-
mantelam qua-
drilhas, apoian-
do-nos contra a 
criminalidade.” 
– ANDERSON 
ALVES DA SIL-
VA, presiden-
te do Sindicato 
dos Produtores 
Rurais de Laga-
mar
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POMPÉU

O Leilão de Gado de Corte de Pompéu 
será nesta quarta-feira (18), às 18 h, com 
oferta de gado para cria, recria e engorda.

Acesse o site
 www.modalidadeweb.com.br.

Cadastros e lances:
(37) 3541-4140
(37) 9 9955-1859
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