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Nota de 
Falecimento

São João da Ponte



Com pesar, comunicamos o faleci-
mento do presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de São João 
da Ponte, ANTÔNIO EDILSON DE 
OLIVEIRA NOBRE, aos 61 anos, de 
Covid-19.

Ele estava internado num hospital 
em Brasília. Ainda não há informa-
ções sobre o sepultamento.
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A nova presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Andradas é a 
cafeicultora, pecuarista de corte e 
fabricante de farinha de trigo, MÁR-

Andradas
Márcia Carlin 

assume Sindicato
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CIA CARLIN. Ela substitui ROSANA 
FRAGA que renunciou para eleger-
-se a cargo público.

“Há dois anos, eu, a Ro-
sana e um grupo de pro-
dutores decidimos reabrir 
o Sindicato que estava fe-
chado. O intuito é ajudar a 
classe a ter mais facilidade 
de crédito, informações, 
assistência técnica e aces-
so aos canais de importa-
ção e exportação”.

Nessa gestão, foram criadas as 
Câmaras Temáticas: do café, do 
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trigo, milho e soja, do turismo ru-
ral, do vinho, do leite e a das abe-
lhas sem ferrão. 

Cada diretor ficou responsável por 
uma e trabalha para vencer os gar-
galos e desenvolver o setor. 

“Já conseguimos, por 
exemplo, exportar café 
especial para a Austrália 
e Holanda, com o apoio 
de uma empresa parceira. 
As sacas foram comercia-
lizadas por um valor 64% 
maior, comparado ao pre-
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ço da commodity”, conta a 
presidente.

O Sindicato de Andradas oferece 
ainda:

•  Cursos em parceria com 
o SENAR

•  DAP, ITR e serviços de 
contabilidade em geral

•  Parceria com o Banco 
do Brasil, Sicred e Caixa 
Econômica Federal com 
oferta de crédito para in-
vestimentos nas lavou-
ras.

•  Descontos em acade-
mias, médicos, dentistas 
e laboratórios.
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Márcia nasceu em Andradas, é filha 
e neta de produtores rurais e mãe 
de LUIZ GUSTAVO CARLIN MUT-
TERLE e LUIZ FERNANDO CARLIN 
MUTTERLE. Nos momentos de fol-
ga, ela gosta de ir para o sítio cui-
dar das flores e relaxar.
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Boa Esperança

O presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Boa Esperança, 
HENRIQUE REZENDE PACHECO, 

Henrique Rezende Pacheco, presidente 
do SPR de Boa Esperança
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comemorou a a fusão dos progra-
mas Balde Cheio e ATeG Leite:

“Fiquei muito feliz com 
essa notícia porque for-
talece duas iniciativas 
que já eram boas. Em 
nossa região, temos 
muitos produtores de 
leite com perfil para re-
ceber esse tipo de as-
sistência técnica e ela 
será muito bem-vinda. 
Quando um produtor 
cresce, todos nós ga-
nhamos. Torço para que, 
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em breve, em parceria 
com a Capebe (Coope-
rativa de Boa Esperan-
ça), possamos montar 
um grupo de produto-
res interessados”.
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Nota de 
Falecimento

Lavras
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Comunicamos também, o falecimen-
to do ex-secretário do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Lavras (2012 a 
2020), JOSÉ CRISPIM REIS DE MO-
RAIS, aos 54 anos, de Covid-19.
Ele era funcionário do escritório do 
IEF, em Lavras. O sepultamento será 
hoje no Cemitério de Passa Quatro.

12



Nova Ponte

O leilão virtual terá animais com ge-
nética melhorada. Transmissão pelo 
Canal do Boi no YouTube.

Inscrições e informações: 
(34) 9 9670-7771
(34) 9 9125-0550
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Nota de 
Falecimento

Poço Fundo
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Com pesar, também comunicamos 
o falecimento de IGLÊ FAGUNDES 
GOUVEA, aos 89 anos, mãe do pre-
sidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Poço Fundo, CARLOS 
ALBERTO FAGUNDES GOUVEA. 
Ela faleceu, de causas naturais, na 
manhã de hoje (8/4), em Campinas, 
onde morava. O enterro será, hoje, 
em Poço Fundo. Não haverá velório.
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Resplendor
Gratidão ao SENAR Minas
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“Parabenizamos nos-
so grande parceiro - o 
SENAR Minas – pelos 
28 anos de atuação no 
campo, com sua ex-
tensa gama de cursos, 
qualificando os produ-
tores rurais, para que 
tenham melhor renda 
e maior qualidade de 
vida”, LÚCIO FLÁVIO MOR-
GADO, presidente do 
Sindicato dos Produto-
res Rurais de Resplen-
dor, com extensão em 
Santa Rita do Itueto e 
Cuparaque.
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São Gotardo
18



O Leilão de Corte, organizado pelo 
Sindicato dos Produtores Rurais de 
São Gotardo, será promovido hoje 
(8), às 17h.

Acesse: www.rubinholeiloeiro.com.
br
O lote mínimo para compra é de cin-
co animais. A pesagem, no Parque 
de Exposições, é opcional e a entra-
da do gado só será permitida até às 
14h.

Informações:
(34) 3671-2210
(34) 9 9810-0305 - Vinícius
(34) 9 9122-1402 – Léo Boiadeiro
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