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O DIA A DIA NA PRESIDÊNCIA

de se reunir com autoridades políticas e também
dos municípios de Porteirinha e Espinosa (foto).
Na pauta, projetos para o fortalecimento da Agricultura Familiar no Norte de Minas.

Na quinta-feira, dia 26, o presidente Glenio Martins teve importantes encontros em seu gabinete. O primeiro foi para debater o Certifica Minas
Café, e contou com a presença do representante
do Grupo Montesanto Tavares, Rogério Schiavo,
do diretor João d’Angelis e dos colegas Bernardino Cangussú e Marcos Fabri. Em seguida, foi a vez

Já na quinta, dia 02, a renovação de parceria foi a
ABCZ, Uberaba. Acompanhado do gerente regional Gustavo Laterza, Glenio Martins ajustou com
autoridades da associação um planejamento para
ações conjuntas entre Emater e ABCZ para o ano
de 2017. “O objetivo é sempre fortalecer a agricultura familiar mineira, neste caso, especialmente no
melhoramento genético do nosso rebanho bovino”, ressaltou. Logo após, teve um encontro com a
prefeita de Frutal, Maria Cecilia, para também discutir parcerias entre a Empresa e o município.

MODERNIZANDO O PASSADO

Grandes surpresas podem ser aguardadas este ano,
em Diamantina, principalmente no que se trata de
sua tradição histórica e cultural. Uma equipe de colegas da Empresa se encontrou com o prefeito do
município, Juscelino Brasiliano, no último dia 19,

para falar de um grande objetivo: a revitalização, dinamização e adequação da estrutura física do Mercado Velho. Referência turística na região, o local, de
acordo com os objetivos da reunião, pode voltar a
ser um centro de referência de comercialização de
gêneros alimentícios e peças artesanais. Para isso, a
Emater, em parceria com a prefeitura, vai coordenar
uma equipe para fazer o diagnóstico da situação
atual (estudos sobre a parte arquitetônica, estrutural, acessibilidade e dinâmica de funcionamento).
Em seguida, será apresentado um projeto à Codemig, elaborado por uma equipe multidisciplinar em
conservação e restauração de monumentos arquitetônicos e conjuntos históricos.

MINAS RURAL
O Minas Rural está de volta das férias e cheio de matérias fresquinhas! Em Cruzília, no sul de Minas, vamos
conhecer a produção de queijos finos, feitos como se
fosse arte! Vai rolar, também, um passeio até São Tomé
das Letras, um lugar místico cheio de cavernas, cachoeiras e belas paisagens. E a receita é um saboroso
pudim de pão. Está imperdível! Confira os horários
no Facebook ou assista no Youtube da Empresa:
www.youtube.com/ematerminas

Ampliando horizontes!
Os extensionistas da Empresa estão sempre de
olho em apresentar aos produtores rurais novas alternativas em diversificar o trabalho no
campo. São Felix de Minas, por exemplo, possui
condições favoráveis à produção de hortaliças
e frutas. Para despertar a confiança dos agricultores para este ótimo nicho de mercado, o colega Roney Monteiro planejou uma viagem até
o Ceasa de Governador Valadares. Na quarta-feira, dia 25, os produtores da região puderam
ver de perto a estrutura física, mecanismos de
funcionamento, logística de mercado, dificuldades e, principalmente, oportunidades de negócios na produção de hortifrutigranjeiros.
Algo similar também aconteceu no município
de Ataléia, onde o colega Mário Silva levou os
agricultores assistidos pela Emater para uma
excursão técnica em Vila Valério, no Espirito
Santo. O município de Ataléia tem na bovinocultura a sua principal atividade econômica,
mas muitos produtores estão buscando novas atividades como, por exemplo, a implantação de lavouras de pimenta do reino. Nada
melhor, portanto, que viajar para uma região
que já tem uma longa experiência neste tipo
de cultivo, podendo ser uma realidade na busca de alternativas econômicas para a região
de Ataléia e municípios vizinhos. A excursão
contou, ainda, com a participação dos colegas
Claudio Celso Soares e Ferdinand Galama, ambos da regional de Teófilo Otoni.

