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ALFENAS
CUIDANDO DA SEGURANÇA 

NO CAMPO



O Sindicato dos Produtores Rurais de Alfe-
nas promoveu reunião com 13 presiden-
tes de sindicatos da região, 13 prefeitos, 
o deputado federal Emidinho Madeira, a 
Polícia Militar e delegados para discutir so-
luções para a segurança rural da região. 
Do encontro saiu o acordo para a criação 
de uma delegacia rural, juntamente com a 
PM, para atender os produtores de Alfenas 
e região.

“Fundamos a Delegacia Rural de 
Alfenas, que abrangerá 13 cidades 
em volta de Alfenas. Esperamos que 
os produtores tenham mais segu-
rança para produzir e escoar sua 
produção.”

ELVIRA ALICE DE SOUZA RIBEIRO TERRA, 
presidente do SPR de Alfenas
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O primeiro grupo de palmito pupunha 
do Brasil do ATeG acaba de ser criado 
em Inhapim. A reunião de sensibilização 
foi promovida com a parceria do Sindica-
to dos Produtores Rurais de Caratinga e 
apoio da Prefeitura municipal.

Produtores e parceiros acompanharam 
a apresentação das diretrizes do traba-

INHAPIM/
CARATINGA
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lho, feita pelo gerente regional do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES em Governador Va-
ladares, Luiz Ronilson Araújo Paiva. Eles 
também conheceram a técnica de campo 
que vai acompanhá-los pelos próximos 
dois anos, a bióloga Leila Sampaio Gomes 
– que também é produtora de pupunha na 
região -, sob supervisão de Mírian Grossi, 
também do ATeG.

“É importante a participação do pro-
dutor, para melhorar o conhecimen-
to e transformar em renda. Além de 
aprender, o participante leva o co-
nhecimento para o campo, harmo-
nizando com a forma de trabalhar 
com o produto”. - REJANNE CORRÊA 
LOPES, presidente do SPR de Cara-
tinga
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PAINS
Para melhor atender os produtores 
rurais de Pains, o Sindicato está 
oferecendo uma gama de serviços aos 
produtores sindicalizados: 

• CCIR, 
• ITR, 
• Cartão do Produtor, 
• Certificado Digital, 
• GTA, 
• Nota Fiscal, 
• Folha de Pagamento, 
• Matrícula Atualizada e 
• impressão do Licenciamento Veicular. 

Entre em contato com o Sindicato pelo 
(37)3323-1031, (37)99982-9477 ou pelo 
sindicatorural.pains@yahoo.com.br
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TUPACIGUARA
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O Sindicato dos Produtores Rurais de Tu-
paciguara está promovendo, junto com a 
empresa Maqnelson, a Campanha Doar.

O objetivo é arrecadar alimentos para 
prestar suporte a famílias que enfrentam 
necessidades. A cada quilo de alimento ar-
recadado, a doação será dobrada pela Ma-
qnelson. Os alimentos serão arrecadados 
no Sindicato Rural e na Paróquia Nossa Se-
nhora da Abadia (praça Dr. Raul Carneiro, 
nº 3).

“Agradecemos a Maqnelson por nos 
proporcionar essa maneira de aju-
dar as famílias que estão passando 
necessidade neste momento tão crí-
tico, já arrecadamos 11 toneladas de 
alimentos, o que a Maqnelson nos 
doará em dobro.  A campanha vai 
até dia 30/09 e contamos com a co-
laboração de todos para que arre-
cademos mais alimentos para doar 
a quem precisa” - ARMANDO TÓFO-
LIS RODRIGUES, presidente SPR Tu-
paciguara
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