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BOM DESPACHO

A nova diretoria da Asrom (Associação 
dos Sindicatos Ruralistas do Oeste Minei-
ro) toma posse nesta sexta-feira (3/12) em 
Bom Despacho.

O presidente eleito, PATRICK BRAUNER 
REZENDE, comentou:



“Nosso objetivo é unir os 54 sindica-
tos rurais que compõem a ASROM a 
favor do produtor rural. Precisamos 
acabar com o distanciamento entre 
os produtores e os sindicatos e en-
tre os sindicatos rurais e o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES. É importante 
melhorar esses elos para que, juntos, 
tenhamos a representatividade à al-
tura do que o produtor rural almeja”. 

A Asrom congrega os sindicatos rurais do 
centro-oeste de Minas e Alto São Francis-
co.
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CARLOS CHAGAS
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O Leilão de Corte do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Carlos Chagas será neste 
domingo, 5/11, às 11horas.

Acesse no YouTube o canal Rural Leilões.

Lances e Informações:
0800 590 1122 ou 3522-4144
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COMENDADOR 
GOMES

SEGURANÇA RURAL

Ao centro, o chefe da Polícia Civil 
de Minas Gerais, Dr. JOAQUIM 

FRANCISCO NETO E SILVA, e NIVALDO 
PACHECO, presidente do Sindicato 

dos Produtores Rurais de Frutal.
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O presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Comendador Gomes, PEDRO 
HENRIQUE FERREIRA CASTRO, participou 
da inauguração da Delegacia de Repressão 
a Crimes Rurais, em Frutal.

“Estou muito feliz com a viabiliza-
ção dessa delegacia. Ela é funda-
mental na nossa região devido ao 
alto número de furtos. O trabalho 
de investigação precisa existir para 
o desmantelamento das quadrilhas. 
A impunidade gera aumento da cri-
minalidade”.
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PRESIDENTE 
OLEGÁRIO

MANGALARGA MARCHADOR

Mais de R$ 20 mil em prêmios e um gran-
de show. Essas são algumas das atrações 
da primeira Copa Sicoob do Mangalarga 
Marchador, com apoio do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Presidente Olegário.
Será em 4/12, das 8h às 18h.
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“A renda do barzinho e da cozinha 
será 100% revertida para a Casa 
de Apoio de Barretos, que é o local 
onde os pacientes da nossa cidade, 
em tratamento de câncer, ficam hos-
pedados,” PAULO TOLENTINO, pre-
sidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais.

A entrada é franca.

Informações: 
(34) 9 9911-8646
(37) 9 9839-4775
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A participação do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Uberlândia na organização do 
1º Leilão Contra o Câncer, em benefício ao 
Hospital do Câncer do município e Grupo 
Luta pela Vida foi acertada em reunião na 
sede do sindicato.

O presidente THIAGO SILVEIRA comentou:

UBERLÂNDIA
SOLIDARIEDADE
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 “Demos um passo importante na 
consolidação desse importante pro-
jeto beneficente. Junto com nossas 
entidades co-irmãs, apoiaremos a 
realização do 1º Leilão Contra o 
Câncer, em abril de 2022, por inicia-
tiva da Associação dos Lions Clube. 
Participarão empresários, imprensa, 
artistas, personalidades formadoras 
de opinião e produtores rurais.”

Informações: 
(34) 3292-8805
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


