Emater

06

de abril
de 2018

Assessoria de Comunicação da Emater-MG - Ascom
Jornalista responsável: Aline Louise
Apoio: Thiara Vieira e Rafael Soal
Diagramação: Cezar Hemetrio

MAROLO PARA
TODOS OS GOSTOS!

Onde elas
querem estar

A deliciosa e já tradicional Festa do Marolo
chegou em sua nona edição entre os dias
14 e 18 de março, no município de Paraguaçu. Para atrair pessoas não só do município,
mas de toda região, a programação trouxe
muita diversidade: apresentações teatrais,
palestras, seminários, concursos culinários

e musicais e barraquinhas com quitutes
derivados da fruta foram alguns dos destaques. Mas o que gerou muito sucesso foi
o chopp de marolo, a grande novidade do
ano. O evento, claro, contou com total ajuda da Emater como uma das parceiras para
sua realização.

Trabalhando a confiança

Por dentro do sistema

Uma parceria entre Emater e Senar levou ao município de Barra Longa, entre os dias 19 e 23 de março,
o curso de Doma Racional. O objetivo do encontro
foi qualificar um grupo de 10 agricultores em técnicas especiais que estabelecem uma “comunicação”
entre cavalo e cavalheiro. Além disso, nossa colega
Jucéia Leite levou bastante informação a respeito
de alimentação saudável para o animal.

Cerca de 70 pessoas estiveram presentes no Dia
de Campo sobre “Manejo no Sistema Orgânico/Agroecológico”, no município de Coimbra. O
evento foi dividido em três estações, onde foram
trabalhados os seguintes temas: identificação de
pragas em hortaliças, controle alternativo de pragas, relatos de processos de certificação e comercialização de produtos orgânicos.

As mulheres foram as protagonistas de um
encontro realizado no último dia 28 em
Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
Promovido pela Emater, o 1º Encontro da Mulher
Rural de Governador Valadares teve como tema
“O lugar da mulher é onde ela está”. Durante toda
a tarde, as participantes assistiram palestras sobre
participação da mulher na agricultura familiar,
educação, empreendedorismo rural e política.

70 ANOS

O alface do tipo “Regina” recebeu este
nome em homenagem ao extensionista da
Emater, Sérgio Mário Regina, considerado
um dos maiores nomes em horticultura.

