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Baependi
Bandidos roubam gado, 
cavalos e outros objetos

Dezenove cabeças de gado e dois 
cavalos Mangalarga Marchador, uma 
sela e outros objetos foram furtados 
de um sítio na comunidade de Mor-
ro Grande, em Baependi. A vítima é 
o pecuarista JOÃO PAULO FERREI-
RA DE CARVALHO.

“O crime ocorreu de ma-
drugada. Segundo as in-
vestigações da polícia, os 



bandidos entraram com 
dois carros, um de passeio 
e um caminhão, e usaram 
meu próprio cavalo para 
tocar e embarcar o gado. 
Os animais são da raça 
Guzerá, sendo 11 garro-
tes com a marca JP, e oito 
bezerras mestiças com a 
marca F. Essa é a segunda 
vez que levam meus bois. 
No ano passado, houve 
um episódio parecido nes-
sa mesma propriedade”.
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O produtor rural e ex-presidente do 
Sindicato, GUSTAVO ROCHA LEI-
TE, confirma que os roubos de gado 
e implementos agrícolas, na região, 
têm sido frequentes.

“Os criminosos e produtos 
dos roubos nunca são lo-
calizados. Não temos Pa-
trulha Rural e os prejuízos 
são enormes. Muitos pro-
dutores estão inseguros e 
revoltados. Gostaria que 
houvesse uma maior efeti-
vidade nas investigações”.
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O Sindicato dos Produtores Rurais 
de Mar de Espanha promoverá As-
sembleia Geral Ordinária em 26/3 às 
17h, para:

•  Apreciar o parecer do 
Conselho Fiscal sobre as 
contas de 2020;

•  Apreciar e julgar a pres-
tação de contas de 2020;

•  Tratar de assuntos gerais

A reunião será no 3º andar do salão 
social para que haja distanciamento 
social necessário. O uso de másca-
ras será obrigatório.

Mar de Espanha
Assembleia Geral já tem data
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Paracatu

O 3º Leilão Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Paracatu e par-
ceiros será virtual.

Para participar, acesse: 
www.unaileiloes.com.br ou o ca-
nal Unaí Leilões no YouTube.

Informações: 
(38) 3676-2043
(38) 9 9911-2043
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(38) 9 9961-0014
(38) 9 9918-7836
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Pompéu
Diretor reúne-se 
com deputado
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O diretor-tesoureiro do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Pompéu, JOSÉ 
SERRA MACHADO, reuniu-se com 
o deputado Federal DOMINGOS 
SÁVIO para conversar sobre: ações 
que valorizem o produtor rural, fal-
ta de segurança na zona rural e ne-
cessidade de políticas públicas que 
possibilitem uma maior fiscalização 
da entrada de leite no país.

“Nossa união é importante 
para que o produtor rural 
tenha dignidade para con-
tinuar trabalhando e cres-
cendo. O deputado com-
prometeu-se a olhar com 
atenção por nossas cau-
sas”, disse JOSÉ SERRA.
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Também participaram do encontro: o 
vice-prefeito ELOI CÉSAR MACHA-
DO, a secretária municipal de Gover-
no, LETÍCIA ENES e os vereadores 
IGOR SOUZA SANTOS, LAMONE 
DE CAMPOS COELHO, WELLING-
TON DA CONCEIÇÃO CRUZ E SOU-
ZA e TITIA CHIBA.
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O ex-presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Piracema, 
AFRÂNIO HUMBERTO GRECO, de 
68 anos, foi sepultado, ontem, no 

Nota de Pesar
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Cemitério de Piracema. Ele faleceu, 
aos 68 anos, vítima de complicações 
da Covid-19.

“Presidiu nossa instituição 
por 21 anos, de 1999 a 
2019.Era produtor de leite 
e gostava de torneios lei-
teiros e exposições de ani-
mais”, disse o atual presi-
dente WANDEIR ANDRADE 
LARA.

Afrânio deixa a esposa Eunice, os 
filhos, Daniel, Letícia e Clarissa e 
os netos Gabriel, Guilherme, Lucas, 
Caio, Gisele e Júlia.
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