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Notícias

Coronel Murta
Novo presidente defende a 

fruticultura

Novo presidente do SPR de Coronel Murta, Reginaldo de 
Jesus Souza



O novo presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Coro-
nel Murta é o pecuarista de corte, 
fruticultor e horticultor REGINAL-
DO DE JESUS SOUZA, eleito em 
primeiro mandato.

Natural de Iapú, no Vale do Rio 
Doce, ele se mudou para Coronel 
Murta em 2015, depois de adqui-
rir uma propriedade rural. Impres-
sionou-se com a riqueza das ter-
ras da região, em contraste com o 
pouco conhecimento técnico dos 
produtores rurais.

“Desde então, tenho ten-
tado mostrar para as pes-
soas que é possível pro-
duzir frutas e verduras no 
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sertão, ainda mais em um 
município banhado pelo 
vasto Rio Jequitinhonha. 
Às vezes, no meio de uma 
palestra, alguém me per-
gunta: ‘Mas vamos ven-
der para onde?’. Respon-
do que trabalhei no Ceasa 
muitos anos e que me en-
carregarei de abrir os ca-
minhos para o escoamen-
to da produção”.

A indicação para assumir a presi-
dência do Sindicato ocorreu natu-
ralmente, devido ao engajamen-
to social de Reginaldo. Ele disse 
que está animado e honrado com 
a oportunidade e que o cargo “le-
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gitima e dá ainda mais credibili-
dade à sua fala”.

Sua primeira providência será levar 
um advogado especialista em apo-
sentadoria e direitos trabalhistas 
para esclarecer “inverdades” ditas 
aos produtores rurais da região e 
que fizeram com que muitos asso-
ciados se afastassem do Sindicato 
dos Produtores Rurais.

“Quero compartilhar minha 
experiência de vida com a 
pessoas. Sou produtor ru-
ral desde 1984, trabalhei 
em outros estados, como 
Rondônia, fui caminhonei-
ro e dono de uma peque-
na empresa de transpor-
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tes. Planejo trazer nossos 
associados de volta, sanar 
as dívidas e diversificar as 
prestações de serviços”.

Reginaldo ainda encontra tempo 
para desenvolver trabalhos so-
ciais em uma Casa de Recupera-
ção de Viciados em Drogas. É ca-
sado com Éricka Oliveira, pai de 
Humpher, Ronara, Morgana, Ra-
yane, Larissa e Maria Júlia e avô 
de Antony, Helena e Lucca.
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Machacalis

Anote na agenda para não esque-
cer! Em 24 de abril, às 16h.
Antecipe seu cadastro pelo telefo-
ne: (33) 3271-9738. 
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Acesse a transmissão pelo site: 
www.minasleiloes.com.br

Informações: 
(33) 9 8846-6211 (Sindicato)
(33) 9 8844-9738 Denner Esteves
(33) 9  8833-6885 Klécila Portes 
(presidente)
(33) 3271-9738 Minas Leilões
(33) 9 8863-2215 (Jotinha)
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Paraopeba

A promoção é do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Paraopeba.
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Cadastre-se antecipadamente 
pelo www.berranteleiloes.midia-
flux.com.br

E, para participar do leilão, aces-
se o canal A3 no YouTube.

Informações com Adriano Paiva: 
(31) 9 9929-8161.
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Pratápolis
Presidente assume 

interinamente

Presidente interino de Pratápolis, Júnior Carvalho
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O cafeicultor, produtor de grãos 
e uvas e farmacêutico industrial 
JÚNIOR CARVALHO assumiu, in-
terinamente, o Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Pratápolis. O 
atual presidente JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES afastou-se para um 
tratamento de saúde. Júnior era 
vice-presidente e, na gestão pas-
sada, atuou como secretário.

Ele pretende continuar as iniciati-
vas do presidente titular, mas tem 
consciência do desafio:

“Tivemos que parar até 
com os leilões virtuais por 
causa da onda roxa da 
pandemia. Estamos aten-
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dendo presencialmente 
apenas os casos de extre-
ma necessidade. De forma 
on-line, fazemos o CAR, 
demandas do INCRA, ITR 
e notas fiscais”.

Natural de Pratápolis, filho de pro-
dutores rurais, Júnior é casado com 
Janaína, que dará à luz ao primeiro 
filho do casal em agosto.

Quem precisar dos serviços do Sin-
dicato, deve ligar ou enviar mensa-
gem para (35) 9 9968-3631 e falar 
com Rosa.

Outros contatos:
(35) 3533.1220
sindruralprata@hotmail.com
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