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PALAVRAS DA
PRESIDENTE

O Agro não para, nós 
não podemos parar!

Mais do que nunca, o segmento agro, em todas as suas vertentes e 

formatos, é o que sustenta a economia neste momento de pandemia. 

Geramos empregos, produzimos alimentos e somos responsáveis por 

grandes negócios. O SPRPM se orgulha por ser uma entidade que faz 

parte desse movimento. Por meio dos nossos associados, contribuí-

mos ativamente nesta jornada, reafirmando nosso maior propósito: 

estar sempre ao lado de quem produz. Aproveite os conteúdos e 

informações desta revista virtual para se informar sobre tudo que o 

seu Sindicato está fazendo. 

Muito obrigada a todos e boa leitura!

SINDICATO DOS
PRODUTORES RURAIS
PATOS DE MINAS
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Ao Lado de Quem Produz – Revista Virtual do SPRPM Edição 02
Agosto 2021

Este conteúdo é destinado a produtores rurais e profissionais do setor 
agropecuário.

Editoração gráfica e diagramação feita por Agência Dom Quixote.

Distribuição gratuita.

Informações e parcerias para a próxima edição, faça contato pelo 
telefone 34 3822 2813.
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Aproveite ao máximo os seus benefícios e 

fique por dentro do apoio que o seu Sindi-

cato pode te dar na gestão do e-Social!

 

O e-Social é um programa do Governo 

Federal que tem como objetivo agrupar 

todas as principais obrigações Trabalhistas 

e Previdenciárias em apenas uma plata-

forma simplificada. É uma ação em con-

junto de diferentes órgãos governamen-

tais. Na rotina de um departamento pes-

soal, todas essas informações eram envia-

das separadamente para instituições dife-

rentes. Assim, o e-Social unifica este envio 

e contribui para o controle e a fiscalização 

das empresas, por meio dos dados eletrô-

nicos.

Este novo sistema estava previsto desde 

2014, mas começou a ser exigido e pratica-

do pela contabilidade trabalhista rural 

apenas em 2019.

Para maiores informações, entre em contato com o departamento 

responsável através do número: 34 3818 2809.

Todos os dados dos empregadores rurais 

pessoa física e seus funcionários já se 

encontram no banco de dados do e-Social 

desde então e, a partir de julho de 2021, 

iniciou a terceira etapa do programa, 

tornando necessário o envio dos dados de 

remuneração e pagamento, bem como o 

envio das informações da comercialização 

da produção rural. Dessa forma, a gestão 

dos processos se torna mais viável, melho-

rando a segurança dos dados e garantin-

do ao Governo Federal o acesso às infor-

mações acerca da movimentação dos 

trabalhadores, como admissão, férias, rea-

juste salarial, demissão etc. 

Associado, fique por 
 dentro dos seus benefícios
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Sr. José Ribeiro, um exemplo de empreen-
dedorismo e desenvolvimento através do 
Agro.
José Ribeiro se formou em Agronomia em 
1958. Em 1960, veio para Patos de Minas 
com a missão de gerir uma importante 
empresa de suplementos agrícolas, onde 
trabalhou até o ano de 1982, quando 
deixou seu emprego para se dedicar 
exclusivamente a seus negócios de 
sementes e cuidar de sua fazenda. O 
agrônomo José Ribeiro se orgulha muito 
de sua trajetória no agronegócio. Casado 
e pai de três filhos, afirma que se sente 
honrado por ter conseguido transmitir 
para sua família o amor pelo agronegócio 
e pelo trabalho duro.  Seus três filhos assu-
miram os negócios da família e expandi-
ram seu legado por toda a região.
“Hoje produzimos cada vez mais, gastando 
cada vez menos”. Segundo ele, a chegada 
de microrganismos benéficos para as 
lavouras e de tecnologias, como os drones, 
têm ajudado muito no desenvolvimento 
do agronegócio brasileiro. Para ele, o 
agronegócio é o cenário que impulsiona a 
economia do país e será a força motriz 
para o progresso da nação, uma vez que, 
a cada dia que passa, o cenário fica mais 
forte. Ele afirma acreditar que a tecnolo-
gia é uma grande aliada no desenvolvi-
mento do agro.

Parceria
DAS BOAS

“O agro não para”, diz José Ribeiro. Para 
ele, o agronegócio é o que manteve a eco-
nomia do país. Isso porque grande parte 
do setor realiza suas atividades longe da 
cidade, o que possibilita a preservação da 
saúde dos colaboradores. Segundo ele, 
nenhum de seus funcionários se contami-
nou com a COVID-19 e isso aconteceu 
graças aos cuidados de prevenção que 
adotaram em seus empreendimentos.
Além de um exímio gestor, José Ribeiro é 
um homem que sempre foi muito ativo na 
comunidade e que por anos se dedicou ao 
Sindicato dos Produtores Rurais de Patos 
de Minas. Sua jornada no Sindicato muito 
contribuiu para o desenvolvimento. Atuou 
como presidente da entidade por 12 anos 
e contribuiu tanto para o crescimento do 
Sindicato quanto para a organização de 
36 edições da Festa do Milho.
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Ele conta com carinho sobre o início do 
tradicional Leilão do SPRPM. Segundo ele, 
os leilões eram realizados em barracas 
montadas pelos próprios membros do 
Sindicato. Com o tempo, perceberam que 
a iniciativa tinha dado certo e, assim, 
esforçaram-se para construir o tatersal 
para a realização dos eventos. José Ribei-
ro fala com orgulho do começo daquilo 
que hoje se tornou um dos leilões com 
maior credibilidade do país e lembra com 
carinho do companheiro Pedro Marciel, 
que muito contribuiu para o progresso do 
Sindicato e o crescimento do Leilão.
Ele afirma que o trabalho do Sindicato é 
essencial para o fortalecimento do agro 
na região e contribui, principalmente, para 

o pequeno produtor. Segundo ele, a 
função primordial do Sindicato é apoiar os 
produtores e defender os interesses da 
classe rural. Quanto mais serviços o Sindi-
cato presta, maior é a adesão de associa-
dos e isso se reflete no desenvolvimento 
da entidade.
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Mais capacitação, evolução e cresci-

mento através da parceria entre 

SPRPM e SENAR MINAS.

O SENAR MINAS (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – Administração 

Regional de Minas Gerais) é responsável 

pela capacitação profissional e promo-

ção social do produtor, do trabalhador 

rural e seus familiares. Anualmente, 

capacita cerca de 200 mil pessoas nas 

mais diversas áreas.

Ao longo dos últimos meses, diversos 

cursos foram realizados gratuitamente, 

em situações reais de trabalho: nas 

fazendas e empresas agropecuárias. 

BÃO DEMAIS, SÔ!

Através desta parceria, associados do 

SPRPM e sociedade têm a oportunidade 

de atualizarem seus conhecimentos 

sobre diversas áreas do segmento agro.

Para maiores informações sobre os 

próximos cursos, entre em contato: 34 

3818-2800, 34 99862-4915.

Para isso, a entidade conta com instru-

tores capacitados para conduzirem os 

eventos de Formação Profissional Rural 

(FPR) e de Promoção Social (PS), de 

acordo com a metodologia da Forma-

ção Profissional Rural. A estruturação 

dos cursos e treinamentos é realizada 

pelas entidades cooperadas ao SENAR 

MINAS.

Como participar dos cursos

Se você é produtor ou trabalhador rural 

e deseja participar de um dos cursos do 

SENAR, basta encaminhar solicitação 

ao Sindicato dos Produtores Rurais ou 

outra entidade cooperada presente na 

sua região.
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Capacitação Profissional Rural

A capacitação é fundamental para a 

mão de obra rural. Além de aumentar a 

produtividade, melhora as condições de 

trabalho e a remuneração dos profissio-

nais. Com os avanços tecnológicos no 

campo, os trabalhadores são cada vez 

mais exigidos.  Quem não acompanha 

as tendências, coloca em risco a carreira 

e o negócio como um todo. Além do 

mais, a falta de conhecimento pode 

levar a acidentes e a graves prejuízos à 

saúde do trabalhador.

Cursos Oferecidos

São mais de 300 cursos nas mais diver-

sas áreas da Agricultura, Pecuária, Silvi-

cultura, Aquicultura, Extrativismo, 

Agroindústria, Atividades de Apoio 

Agrossilvipastoril, Atividades Relativas à 

Prestação de Serviço, Alimentação e 

Nutrição, Apoio às Comunidades Rurais, 

Artesanato, Educação, Organização 

Comunitária e Saúde. Além dos cursos, o 

SENAR realiza vários programas espe-

ciais.

Cursos e treinamentos realizados nos 

últimos meses

Trabalhador da Mecanização Agrícola / 

Operação de Trator (dois cursos)

Trabalhador de Apoio à Agricultura / 

Aplicação de Defensivos Agrícolas (dois 

cursos)

Trabalhador da Mecanização Agrícola / 

Solda (Arco Elétrico) com Eletrodo 

Revestido

Trabalhador da Mecanização Agrícola / 

Drone (Asa Rotativa) – Operações Bási-

cas

Trabalhador de Manutenção de roçadei-

ras, motosserras e similares / Derriça-

dora

Trabalhador em Segurança no Trabalho 

e Serviços / Trabalho em Altura

Fonte: ASCOM SENAR MINAS
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TERRINE DE GORGONZOLA COM 
COMPOTA DE MILHO AGRIDOCE, 
RAPADURA E PIMENTA DEDO DE 
MOÇA

Ingredientes para a terrine: 

• 400 grs de gorgonzola

• 400 grs cream cheese 

• 2 grs sal

• 2 grs pimenta do reino 

• 200 grs mascarpone 

Plano de ataque

Misture todos os ingredientes em um bowl e 

reserve na geladeira 

Ingredientes para a compota: 

• Rapadura 400 grs 

• Milho in natura (espiga) 300 grs 

• Vinagre 20 ml  

• Sal 5 grs  

• Açúcar 200 grs 

• Pimenta dedo de moça em brunoise 40 grs 

(sem semente) 

• Suco de Laranja 200 ml 

TREM
      gostoso

Rafael Magalhães Gastronomia



Plano de ataque

Leve tudo ao fogo e deixe reduzir a 1/3 do volume total e reserve. 

Para montagem:

Em uma forma de terrine ou bolo inglês, alterne as camadas de mousse de gorgonzola e 

compota. Com o restante da compota, finalize a terrine na hora de servir.

Indicamos servir com torradinhas ou chips.
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Reunião em Brasília gera resultado: 

Caixa com foco no Agro será instalada 

em Patos por empenho da Deputada 

Greyce Elias e do Sindicato Rural

Um dos objetivos do Sindicato Rural de 

Patos de Minas é atuar na representa-

ção de seus associados e atuar na 

defesa dos direitos, reivindicações e 

interesses do produtor rural, a fim de 

buscar soluções para os problemas do 

setor. A aproximação com a deputada 

da região, integrante da Frente Parla-

mentar da Agropecuária e vice-líder do 

Governo, Greyce Elias, é uma das par-

cerias adotadas pela instituição para 

desenvolver políticas públicas efetivas 

que fomentem a atividade e a vida do 

homem e da mulher do campo, e que 

vem dando muito certo.

Após agenda extensa em Brasília, atra-

vés da Presidente e Diretora do Sindi-

cato, Patos de Minas recebeu a grande 

notícia via empenho da Deputada 

Federal Greyce Elias, que anunciou a 

conquista da instalação na cidade de 

uma agência da Caixa Econômica 

Federal especializada no Agronegócio, 

sendo um trabalho da parlamentar em 

conjunto com o Governo Federal, sob 

direcionamento da Caixa que tem prio-

rizado valorizar o agronegócio, gerar 

emprego e renda.

A Caixa segue expandindo em todo o 

país e, até o final de 2021, a rede do 

banco contará com 130 novas unida-

des. Essa expansão está voltada princi-

palmente para localidades onde ainda 

não há o atendimento de agências ou 

que têm sua economia voltada para o 

campo.

 

Trançados!

Reunião Ministério da Agricultura com a Ministra Tereza Cristina, Dep. Federal Greyce Elias, Presidente SPRPM, 
Jane Campos e Diretora Carlúcia

Diretora Carlúcia, Deputada Federal Greyce Elias e 
Presidente SPRPM, Jane Campos 13



Políticas de Incentivo ao Leite

A visita em Brasília no dia 18 de maio, 

da presidente do Sindicato dos Produ-

tores Rurais de Patos de Minas, Jane 

Campos, e da diretora Carlúcia Gomes, 

em agenda com a Deputada Greyce 

Elias também tratou de outros grandes 

pleitos como ações estruturantes para 

o desenvolvimento da cadeia leiteira, 

escoamento da produção, e da 1ª Feira 

de Negócios do Sindicato Rural de 

Patos de Minas. 

Na audiência com Tereza Cristina, 

Ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, pauta abordou sobre 

políticas nacionais de incentivo aos pro-

dutores do Leite de Patos de Minas e 

região.

ministra da Agricultura, Tereza Cristina. 

“O documento referente ao Plano de 

CompeteleiteBR resume os principais 

pontos a serem tratados na política 

pública para a cadeia de leite e deriva-

dos e guarda grande convergência com 

os documentos produzidos pela Sublei-

te. Momento importante que vamos 

buscando efetividade para ações junto 

ao MAPA,” afirmou a deputada. 

Gigantes do Asfalto

Também em agenda a convite da 

Deputada Greyce, as representantes 

do Sindicato Rural participaram em 

Brasília do lançamento do “Gigantes do 

Asfalto”, programa inovador que reúne 

um pacote de medidas para melhorias 

da categoria profissional e da qualida-

de de vida dos caminhoneiros, pauta de 

defesa da atuante deputada mineira. 

Hoje 87% do transporte de cargas no 

país é feito pelas estradas, por isso a 

importância do caminhoneiro para o 

escoamento da produção agrícola e de 

toda economia. 

No lançamento, estiveram presentes, o 

presidente Jair Bolsonaro, ministro da 

Infraestrutura Tarcísio, dentre outros 

ministros e autoridades. 

Reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a 
Deputada Federal Greyce Elias, Jane Campos, 
presidente do SPRPM, e a diretora Carlúcia.

Segundo a deputada federal, várias 

ações estão acontecendo em prol do 

produtor do leite, advindas de contri-

buições da 1º Conferência Nacional do 

Leite, da Subcomissão Permanente do 

Leite (SUBLEITE) na Comissão de Agri-

cultura da Câmara dos Deputados e do 

Ministério da Agricultura, onde elenca-

ram pontos importantes e balizadores 

na elaboração de uma política nacional 

do leite, culminando na apresentação 

de uma proposta de Plano da Compe-

titividade do Leite Brasileiro, entregue à 
Fonte: ASCOM Deputada Greyce Elias

Programa Gigantes do Asfalto Presidente Bolsonaro, 
Deputada Federal Greyce Elias, Presidente SPRPM Jane 
e Diretora Carlúcia
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Em vigência desde maio deste ano, o 

projeto “Alerta Verde”, construído atra-

vés da importante parceria entre o 

Corpo de Bombeiros, o SPRPM, a Defesa 

Civil e a Prefeitura Municipal, segue com 

força total, conscientizando e orientando 

a população urbana e rural sobre os 

prejuízos e riscos das queimadas.

É importante ressaltar que nosso muni-

cípio sofre com constantes queimadas 

criminosas que destroem áreas de pre-

servação e também lotes e terrenos 

espalhados por toda a cidade. “É muito 

ruim quando vemos uma notícia sobre 

queimadas que fugiram do controle e 

causaram danos. Além de toda a ques-

tão ambiental, que é importantíssima, a 

vida das pessoas não pode ser prejudi-

cada por isso”, afirma Jane Campos, 

presidente do SPRPM.

As queimadas neste período se desen-

volvem rapidamente por conta da vege-

tação seca e dos ventos. Por isso, é 

necessária a conscientização da popula-

ção para não provocar incêndios, bem 

como a conscientização dos proprietá-

rios no que se refere às medidas de pre-

venção, como aceiros ao longo das divi-

sas e junto às áreas de preservação, 

próximo aos currais, silos, casas e locais 

onde se deixa implementos agrícolas e 

veículos, além do monitoramento 

frequente para ações nos princípios de 

queimadas.

SPRPM 
   em ação!
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Vitória judicial coletiva oferece restituição 
financeira aos produtores rurais.

No dia 02 de setembro foi realizada 

uma coletiva de imprensa para 

apresentar à sociedade a vitória 

judicial que o Sindicato dos Produ-

tores Rurais de Patos de Minas 

obteve, referente ao fim da cobran-

ça e a restituição integral e atualiza-

da dos valores cobrados indevida-

mente sobre a folha de pagamento 

dos empregados rurais registrados 

dos últimos cinco anos. Produtor 

rural, essa vitória é sua!

Para saber mais, entre em contato 

pelo telefone (34) 3818-2812 ou 

mande uma mensagem pelo 

WhatsApp (34) 9 9975 1068.

Sindicato dos Produtores Rurais de 

Patos de Minas, ao lado de quem 

produz.
Nas fotos temos: Jane Campos, 

presidente SPRPM, Hermes de 

Deus Mendonça, Vice-Presidente 

SPRPM, Carlucia Ferreira Silva 

Gomes, Membro do Conselho Con-

sultivo e Damião Borges da Silveira, 

advogado da instituição.

SPRPM 
   em ação!
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Encontro com as candidatas a 
Rainha Nacional do Milho

No dia 14 de agosto foi realizado um piquenique com as candidatas a Rainha 

Nacional do Milho 2022. Uma tarde agradável que reuniu as meninas em um 

encontro ao ar livre, com o propósito de se reconectarem, compartilharem 

experiências e expectativas para o futuro. O momento serviu para reacender 

em todas as expectativas em relação ao concurso que, possivelmente, será 

retomado no ano que vem. 

O encontro realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas 

contou com a coordenação de Lilian Alves Santos, presidente da comissão do 

concurso e com a participação de Camila Cortes (atual Rainha Nacional do 

Milho), Naêssa Mota e Kamila Lopes (Princesas do Milho) que compartilharam 

com as candidatas suas experiências enquanto representantes da beleza e 

cultura patense.

Através de Jane Campos, presidente do SPRPM, o Sindicato agradece muito a 

presença de todas essas lindas e simpáticas garotas. 

SPRPM 
   em ação!
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O município de Patos de Minas represen-

ta uma fatia importante do volume da 

produção agrícola e pecuarista do Estado 

de Minas Gerais. Somos nacionalmente 

conhecidos pela qualidade e quantidade 

de produção de diversas culturas e seg-

mentos do agro. Por meio da força do 

agronegócio, nossa cidade gera renda, 

cria empregos e mantém economica-

mente milhares de famílias na zona rural.

Hoje, a segurança da zona rural em nosso 

município é feita através do programa 

“Rede de Proteção”, da Polícia Militar. 

Cerca de 5 mil propriedades são cadas-

tradas em um sistema da Polícia e assisti-

das por meio de rotas que monitoram as 

estradas de todos os distritos. Apesar da 

excelência e da importância do projeto, 

ele pode ser ainda melhor e maior.

Pensando no bem da sociedade como um 

todo, e destacando os moradores da área 

rural, o Sindicato dos Produtores Rurais 

de Patos de Minas, em meados de 

novembro de 2020, assumiu um projeto 

de arrecadação de fundos para melho-

rias, expansão e compra de 2 novas 

viaturas para reforçar o monitoramento e 

a segurança da zona rural do município 

de Patos de Minas.  

Através de muita dedicação e esforços 

coletivos da atual diretoria do SPRPM, 

todo este movimento social junto a em-

presários, produtores rurais e entidades 

de classe, resultou na arrecadação de um 

valor suficiente para a compra de 1 viatu-

ra, entregue à Polícia Militar no dia 03/09 

em uma cerimônia realizada na sede Sin-

dicato dos Produtores Rurais de Patos de 

Minas e que contou com a participação 

da diretoria, autoridades e também da 

banda da Polícia Militar.

Agradecemos a presença do Major 

Sócrates Queiroz, do Comandante André 

de Oliveira Coli e do Capitão Paulo Rober-

to de Oliveira Caixeta, assim como da 

diretoria executiva do Sindicato dos Pro-

dutores Rurais de Patos de Minas, com-

posta pela presidente Jane Guimarães 

Campos Fonseca, 1° vice-presidente 

SPRPM 
   em ação!

Entrega de viatura para 
Patrulha Rural do Município
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Hermes de Deus Mendonça, 1° secretário 

Emerson Faria do Amaral e demais mem-

bros da diretoria executiva e conselho 

fiscal do SPRPM.

“Assumimos o compromisso de estar ao 

lado de quem produz, de estar ao lado do 

produtor rural, e nada mais importante 

para essa relação do que oferecer segu-

rança. Atingimos esse objetivo através do 

apoio de centenas de pessoas entre em-

presários, associados e empresas parcei-

ras, e fizemos questão de agradecer a 

cada um que doou e contribuiu com este 

projeto, a vocês nosso muito obrigado”, 

afirma e agradece Jane Campos, presi-

dente do SPRPM.

Mas o projeto não para por aí. A movi-

mentação continua para atingirmos o 

objetivo máximo de adquirir outra viatura 

para a Patrulha Rural, por isso você ainda 

pode fazer a sua parte!

Para doar, ou conhecer mais sobre este 

projeto que faz a diferença para o cenário 

agro da nossa região, entre em contato 

pelo telefone e informe-se: 

(34) 3818-2800.

Sindicato dos Produtores Rurais de Patos 

de Minas, ao lado de quem produz.
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