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EXPORTANDO TALENTOS!

E mais uma vez o Coral da Emater deu um show. O
palco, desta vez, foi durante o II Seminário Internacional de Participação da Sociedade na Defesa Estadual, evento realizado pela Polícia Militar do estado
para estreitar o contato da instituição com a sociedade, buscando soluções conjuntas para os problemas ligados ao tema. O convite veio de forma muito
especial, partindo da própria Polícia. Na figura do
tenente-coronel Gilberto Reis, nosso grupo de cantores foi oficialmente convidado a cantar na primeira noite do evento, no dia 25. “No primeiro momento ficamos surpresos e honrados pelo convite para
nos apresentarmos em um evento tão importante
para a sociedade”, afirma a colega Elisângela Vieira,
uma das vozes da turma. Para a ocasião, o maestro
Franscisco Simal escolheu três belas canções: “Conquista do Paraíso”, “Eu sei que vou te amar” e “Anel

Setembro chegou e com ele uma grande oportunidade para os extensionistas da Emater:
mostrar as boas práticas que mudaram a realidade da sua região! As inscrições para o MelhorAção 2016 estão prestes de ser iniciadas, e
pretende-se manter o alto nível dos trabalhos
recebidos no ano passado. Desde um grupo de
mulheres do Jaíba e sua horta sustentável, um
inusitado salão de beleza no meio rural de Capelinha até a criação de planilhas para facilitar o
trabalho nas Chamadas Públicas e no balanceamento da ração para o gado, os projetos vencedores sempre são acompanhados de histórias
especiais, que só o trabalho de extensão rural
pode trazer. Então, não perca tempo! Acesse já
o regulamento do concurso na intranet. O período de envio das fichas de inscrição vai de 14
a 30 de setembro. Quem sabe o grande trabalho deste ano seja o seu? Participe!

Mágico”. “A apresentação foi emocionante e importante para nós, coristas, tanto para enriquecimento
pessoal quanto para o grupo. Ganhamos experiência, visibilidade e, principalmente, reconhecimento
do nosso trabalho e dedicação por meio dos aplausos do público”, conclui Elisângela. Muito sucesso na
estrada dos nossos artistas!

S.O.S. Piscicultura

Conversar para construir

“Um ponto fundamental da gestão pública
contemporânea é ter a capacidade de ouvir as
pessoas, sugestões, críticas. Isso parece algo
simples, mas é de uma riqueza extraordinária”.
Seguindo esta linha de trabalho pautada no

diálogo e a aproximação com os profissionais
da Empresa, o presidente Glenio Martins, após
a visita a Passos, passou também pela regional
de Uberaba. Acompanhado do diretor técnico
João d’Angelis, o encontro, realizado na quarta, dia 31, foi bastante proveitoso, onde muitas
propostas foram apreciadas e debatidas pelos
presentes. Dois dias antes, o presidente aproveitou a estadia em Montes Claros (ele foi convidado para participar da abertura da Oficina de Juventude Rural) para se reunir com os gerentes,
coordenadores e técnicos da Emater, além de
produtores rurais, para discutir medidas de enfrentamento à seca no Norte de Minas. O objetivo, claro, é um só: qualificar ainda mais o serviço
de assistência técnica e extensão rural mineiro!

O desenvolvimento da piscicultura em tanques-rede no lago de Irapé foi o grande assunto dos dois
dias de encontro em Leme do Prado. Representantes da Emater, Mapa, Seda, Epamig, Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e
associações de piscicultores da região fizeram um
grande debate com fins de elaborar um plano de
ação para que os entraves que dificultam a atividade sejam minimizados, melhorando as condições
de vida das famílias envolvidas, criando mais alternativas e melhorando a renda dos envolvidos na
atividade. Ao final, algumas ações iniciais ficaram
definidas: elaboração e aplicação de diagnóstico,
gestão da atividade através do uso de planilhas de
controle, regularização da atividade através da autorização pelos órgãos competentes e regularização ambiental, entre outras.

