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CAMPO FLORIDO
MERCADO DA CANA EM DEBATE

Produtores rurais, associação de forne-
cedores, técnicos da área, da CNA e do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES partici-
param do Painel “Custo da Produção da 
Cana de Açúcar” do projeto Campo Fu-
turo, na sede da Canacampo, em Campo 
Florido.



Alguns temas debatidos foram:
• Custos de produção
• Geadas
• RenovaBio

“O RenovaBio é um projeto do gover-
no que reconhece, financeiramente, 
a contribuição dos biocombustíveis 
para a segurança energética do país 
e a diminuição dos gases de efeito es-
tufa. No entanto, há uma discussão 
em curso sobre qual segmento deve 
ser mais beneficiado: os produtores de 
cana ou a indústria? É importante nos 
informarmos para defendermos nos-
sos direitos ” - MARCIO GUAPO - pre-
sidente do SPR de Campo Florido

Reunião no Sindicato de Campo Florido
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O painel Campo Futuro é uma ação da 
CNA, SENAR, PECEGE/EXALQ/USP, pro-
movida pelo Sindicato de Campo Flori-
do, com apoio do Sistma FAEMG/SENAR/
INAES e da Canacampo.

O objetivo é reunir informações para me-
lhor administração de custos, gerencia-
mento de riscos e apoio aos produtores 
nas tomadas de decisões.
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MAR DE 
ESPANHA

VIDA LONGA AO SINDICATO!

O Sindicato dos Produtores Rurais de Mar 
de Espanha comemorou 55 anos, por 
meio de uma edição especial do programa 
“A Voz do Sindicato”, na Rádio Delta FM, 
104.9, no último sábado.

Sede, com três andares, no centro
 da cidade
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O presidente, pecuarista de corte e mé-
dico-veterinário, MARION FERREIRA GO-
MES, à frente da casa há 44 anos, lembra 
que Sindicato foi fundado em 1966 por um 
grupo de produtores que já faziam parte 
de uma Associação Rural.

Em 29 de julho daquele ano, o Ministério 
do Trabalho emitiu a Carta Sindical reco-
nhecendo a instituição como Sindicato dos 
Produtores Rurais.
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Marion conta que, quando assumiu a pre-
sidência, em 1977, tinha em mente dar 
continuidade às boas gestões dos dois pri-
meiros presidentes: DR. EUCLIDES DE SOU-
ZA GUERRA E PAULO BATISTA DE REZEN-
DE.

“Naquela época, eu já achava, que 
o produtor era sobrecarregado, com 
muitos afazeres. Precisava de uma 
entidade que o fortalecesse politi-
camente e facilitasse seu dia-a-dia. 
Nem tudo foram flores, enfrentamos 
desafios. Mas crescemos muito,” dis-
se Marion.

Os três únicos presidentes: dr. Euclides, 
Paulo Batista e Marion
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Hoje, o Sindicato tem uma sede própria 
que também abriga os escritórios do IMA, 
da Emater e o estúdio da Rádio Comunitá-
ria.

Os serviços oferecidos são:
• Emissão de Guia de GTA e acertos dos 

Cadernos do Produtor
• Venda de vacina contra febre aftosa
• Cursos em parceria com o Sistema 

FAEMG/SENAR/INAES
• Programa Curral Novo, voltado para 

melhoramento genético de rebanhos
• Parceria com a prefeitura municipal
• Parceria com a Cooperativa dos Produ-

tores de Leite
• Parceria com a Emater

Medalha do Mérito Rural concedida ao 
Sindicato pelo Sistema FAEMG/SENAR/

INAES, em 2019
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“Desejo que a gente cresça cada vez 
mais, junto com a nossa Federação 
da Agricultura e o importante apoio 
que ela nos dá. Sinto-me feliz e hon-
rado por estar à frente dessa casa 
há tanto tempo, de forma abnegada 
e idealista. Minha história de vida se 
confunde com a do próprio Sindica-
to.”  - MARION

As funcionárias Adriana, Kamila e Lú
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MARTINHO
CAMPOS

O Sindicato dos Produtores Rurais de Ma-
tinho Campos promove em 4/8, às 18h, o 
Leilão Misto, com oferta de gado para cria, 
recria e engorda.

Acesse o canal da Invest Leilões no YouTu-
be.

Lances e informações:

(37) 3541-4140
(37) 3524-1255
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PATOS DE MINAS

Quem for associado ao Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Patos de Minas, agora, 
tem 50% de desconto na matrícula e 36% 
nas mensalidades na Escola Mind Idiomas.
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A instituição oferece outras parcerias e 
convênios como, por exemplo:

• consultórios odontológicos 
• laboratórios 
• farmácias 
• faculdades 
• colégios 
• loja de produtos agropecuários 
• supermercados 
• posto de combustível
• academia de ginástica

Informações: 
(34) 3818-2800
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