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PALAVRA DO PRESIDENTE

Juntos, somos mais fortes!
Os Sindicatos são associações
civis formadas por membros de uma
mesma classe ou categoria profissional e econômica, visando coordenar,
representar e defender os direitos e
interesses da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas.
Em uma sociedade cada vez
mais competitiva e diante dos constantes desafios impostos ao setor
produtivo rural, os Sindicatos Rurais
desempenham papel de suma importância uma vez que tem realizado ações em prol de um sindicalismo moderno e dinâmico sempre em
busca do fortalecimento da classe
ruralista, com a valorização e desenvolvimento socioeconômico dos produtores rurais.
Sempre atento às dificuldades
e demandas dos produtores rurais e
no pleno desempenho de suas funções, o Sindicato Rural realiza ações
em defesa dos direitos e interesses de

seus associados, constituindo-se um
defensor e cooperador ativo e vigilante da classe ruralista, contribuindo
para a prosperidade da categoria rural
representada.
Neste cenário, o Sindicato dos
Produtores Rurais de Pompéu tem focado suas atividades no crescimento
da classe ruralista, empreendendo
ações que visam elevar os índices de
produtividade, através do aperfeiçoamento dos métodos de produção e dos
processos de comercialização, exercendo papel de fundamental importância na organização e consequente
fortalecimento do setor produtivo rural. Paralelo a isso, nossa diretoria tem
atuado intensamente, acompanhando
as novas legislações que atingem o
produtor rural, representando a categoria junto ao poder público e levando
sugestões e reivindicações.
Contudo, para que nosso Sindicato possa exercer, com excelência,

a defesa da classe ruralista, é imprescindível que o produtor rural, cada vez
mais, se aproxime de sua entidade
de representação, compartilhando
seus objetivos, missão e valores, pois
somente assim seremos fortes o suficiente para fazer frente aos constantes entraves encontrados no desempenho da atividade rural.
Se você ainda não conhece
as vantagens de ser associado a um
sindicato, venha nos fazer uma visita.
Entre em contato com a nossa equipe
ou venha pessoalmente conferir todos os benefícios
que oferecemos
aos associados.

Antônio Carlos B. Álvares

Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu

Sindicato orienta empregador sobre
pedido de seguro-desemprego
de requerimento do seguro-desemprego dos ex-funcionários, realizado
via internet. A transmissão dos dados
ainda é lenta, devido ao novo sistema
adotado pelo governo, mas temos
conseguido atender com agilidade a
demanda. Mesmo assim, é importante
que o empregador ﬁque atento à legislação ao decidir pela rescisão contratual do empregado, pois existem
regras e prazos a serem respeitados.
Só assim, o produtor evitará multas e
o benefício do trabalhador será liberado” orienta a auxiliar de escritório,
Cláudia Aparecida S. Valadares.
O Sindicato dos Produtores
Rurais de Pompéu adequou-se ao novo
sistema disponibilizado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego para emissão do
requerimento do seguro-desemprego.
“Nós estamos à disposição dos associados para realizar todo o processo

Conheça todos os nossos serviços.
Venha nos fazer uma visita!
Rua Paulina Mª Álvares da Silva, 40
Parque de Exposições
Tel. (37) 3523-1347 / (37) 9989-1347
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Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu

TEL: (37) 3523-1347 / (37) 9989-1347
Rua Paulina Maria Alvares da Silva, 40
Parque de Exposições
Diretoria
Presidente: Antônio Carlos Barbosa Álvares
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Secretário: José Joaquim da Costa Júnior
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Tatiana Lionara Rodrigues de Oliveira
Tiago Cordeiro Lacerda
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Protesto reúne manifestantes
na Praça Leonardo Campos
Vestidos de verde e amarelo e
com bandeiras do Brasil, manifestantes
se uniram em um ato público pacífico e
apartidário na Praça Leonardo Campos,
no dia 12 de abril. Apoiado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu
e outras entidades, o movimento pediu
o fim da corrupção e demonstrou a insatisfação da população pompeada frente
à política desastrosa praticada pelo
governo federal. Tratores estacionados
nas vias e cavaleiros segurando faixas
de protesto chamaram a atenção de motoristas e pedestres que passaram pelo
local. A mobilização realizada em praça
pública marcou o início da coleta de as-

sinaturas ao Projeto de Lei de Iniciativa
Popular denominado “Corrupção Nunca

Superleite apresenta
Vitrine de Milho e Sorgo

O Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu, em parceria com as
empresas Hidro Terra Irrigação, Pioneer
Sementes, Dow Agroscience,Riber KWS
Sementes e Syngenta montou uma Vitrine de Milho e Sorgo para demonstração
durante a Superleite 2015, de 15 a 19 de
julho em Pompéu. A vitrine é formada
por uma área de 1 ha, dividida entre as
quatro empresas de sementes.

O Sindicato forneceu a área já
preparada, além do maquinário e cada
empresa teve liberdade para trazer híbridos e fertilizantes à sua escolha. A
área conta ainda com um sistema de
irrigação, adquirido através de parceria
entre o Sindicato e a empresa Hidro Terra Irrigação. O resultado poderá ser visto
durante a Superleite 2015, quando será
feita a colheita para silagem.
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Mais”, com penas mais duras para crimes de corrupção.

Securitização JÁ!

Com camisetas e faixas pedindo a renegociação da dívida, produtores de Pompéu e de todo o estado se
manifestaram contra a difícil situação
no campo, no último dia 15 de abril,
durante audiência pública em Belo
Horizonte convocada para discutir a
necessidade de securitização rural em
razão do endividamento do setor. Dirigentes e associados do Sindicato dos
Produtores Rurais de Pompéu participaram do debate. O presidente Antônio
Carlos interviu e fez críticas pesadas ao
Governo Federal, que segundo ele, não
vê que os pequenos produtores sustentam e alimentam o país. Uma marcha
de produtores rurais a Brasília, com o
objetivo de pressionar o governo, foi um
dos encaminhamentos propostos, além
de audiências com a ministra da Agricultura, Kátia Abreu e com o governador
Fernando Pimentel.

VOCÊ SABIA?
Presente no município de Pompéu há mais de 50 anos, a Emater-MG
presta vários serviços aos produtores
rurais. Entre as principais atividades
realizadas está a elaboração de projetos agropecuários destinados a linhas
de crédito rural (PRONAF, PRONANP,
ABC, MODER FROTA e outros), seguindo normas preestabelecidas e padrões
de mercado.
Mais que apontar o investimento
necessário para o desenvolvimento da
propriedade rural, o projeto busca identificar as condições do solo, os coeficientes de produção, consumo animal,
bem como o risco de endividamento
do produtor. Orientação e acompanhamento em diversas atividades ligadas
a agropecuária, como horticultura, fruticultura, bovinocultura de leite e corte,
avicultura, entre outras. A Emater-MG
está preparada para prestar este serviço ao produtor rural com uma equipe
eficiente e qualificada.
Informações no Escritório da Emater
Rua Paulina Mª Álvares da Silva, nº40
Parque de Exposições
(37) 3523 – 2222
E-mail: pompeu@emater.mg.gov.br

Uma família que não
para de crescer...
NOVOS ASSOCIADOS
Antônio Galvão Filho / José Olímpio
da Silva / Adilson Lopes Guimarães
/ Maurício Menezes / Marco Antônio
Marques Gontijo / João Eustáquio
Viera / Rojane Cordeiro de Menezes
/ Cleone Faria de Souza / Ana Lúcia
Menezes de Campos
Sejam bem-vindos!

AGENDA DE CURSOS

Veja as opções e escolha o seu curso. É gratuito!
Maio
04 a 08/05 Trabalhador artesanal na pasteurização do leite e na fabricação de laticínios
e afins/básico
11 a 15/05 Trabalhador da Mecanização
agrícola /Manutenção do trator e operação
com 1 implemento
18 a 22/05 Trabalhador artesanal na pasteurização do leite e na fabricação de laticínios
e afins/básico
25 a 29/05 Artesanato de sementes, cascas,
folhas e flores/Peças utilitárias e decorativas

Junho

agrícola/Manutenção do trator com implemento

Julho
06/07 Trabalhador na Administração de Empresas Agrossilvipastoris / Segurança no Trabalho / Trabalho em Altura
07/07 Trabalhador na Administração de Empresas Agrossilvipastoris / Segurança no Trabalho / Trabalho em Altura
08/07 Trabalhador na Administração de Empresas Agrossilvipastoris / Segurança no Trabalho / Trabalho em Altura
27 a 30/07 Artesanato de Bordados/ Bainhas

8 a 12/06 Trabalhador de mecanização agrícola/Manutenção do trator com implemento
15 a 19/06 Artesanato em Argila e Congêneres/ Cerâmica/
22 a 26/06 Trabalhador de mecanização

Procure o Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu e faça sua inscrição!
(37) 3523-1347/(37) 9989-1347 (Patrícia)

CONVÊNIOS

FIQUE LIGADO!

Confira os convênios que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Pompéu oferece a seus associados e dependentes. Há descontos
especiais em laboratórios, farmácias, consultórios médicos, posto
de gasolina, entre outros.

Produtor tem até 22 de maio para pagamento da Contribuição Sindical Rural. A contribuição é obrigatória e o não
recolhimento da taxa resulta em multa,
juros e correção do valor.

Laborsind
Laboratório Laborpéu
Dr Alex Moreira Santos – Oftalmologista
Dr. Carlos Henrique Valadares – Clínica
Geral e Pediatria
Dra. Francelle A. Aredes – Cardiologista
Drogaria e Perfumaria Aliança
Pompéu Auto Posto – Posto Cabaceiras
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Vacinação contra aftosa começa dia
1 de maio. Os produtores rurais tem até o
dia 31 de maio para comprovar a imunização de seus animais. Demonstrando a
grande adesão dos produtores, Pompéu
atinge a cada etapa um índice de vacinação de 97%, superior ao resultado obtido
em todo o estado, 96,6% em 2014. De
acordo com o IMA, na cidade são 105
mil animais, 955 criadores cadastrados
e 809 propriedades declaradas.

