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O Encontro de Regularização Ambiental e Sanitária de Agroindústrias entre Emater-MG e Vigilância Sanitária aconteceu em setembro, no município de Brasília de Minas (Uregi de São Francisco) e
envolveu 50 participantes das regiões de Pirapora, São Francisco, Januária, Brasília de Minas, Ubai,
Icarai de Minas, Luislândia, São João do Pacuí, Mirabela, Patis, Campo Azul, Urucuia, São Romão,
Pintopolis, Ponto Chique e Belo Horizonte.
O Concurso Regional do Queijo
Minas Artesanal do Serro, em
Materlândia, foi um sucesso!
Fruto de muito trabalho, fortalecimento de parcerias e participação de produtores, lideranças e da sociedade regional. A
Emater-MG, mais uma vez se fortalece, nas Uregis de Diamantina e Guanhães.
O Concurso fechou uma semana repleta de atividades, com direito à desfile de 7 de setembro,

O objetivo do evento foi qualificar extensionistas da Emater-MG e fiscais da Vigilância Sanitária
para promoverem o processo de habilitação sanitária de agroindústrias, ampliando a oferta de
produtos processados da agricultura familiar nos
programas institucionais, garantindo assim, um
alimento seguro.
onde o tema foi o Queijo Minas Artesanal. Além
da competição, houve diversas atividades culturais e educacionais, um festival de pratos típicos à base de queijo e torneio leiteiro. Que
maravilha!

Valorização dos produtores de leite

a agricultura familiar,
envolveu 33 pecuaristas de 13 municípios.
O resultado foi motivo
de orgulho: produção
média de 30,07 kg por
vaca/dia em regime
de duas ordenhas, que
é aproximadamente
seis vezes maior que a
produção média de Minas Gerais (5,14 kg por
vaca/dia)!

O 1º Torneio Leiteiro Intermunicipal a Nível de Fazenda da Microrregião de Ponte Nova foi criado
para valorizar os produtores de leite. “É uma oportunidade de mostrar a qualidade genética de seus
animais para a aptidão leiteira, em um nível que
vai além de sua comunidade ou município”, explica o coordenador técnico regional Manoel Lúcio
Pontes Morais. A competição, aberta apenas para

O torneio foi realizado
entre 21 de agosto e 6
de setembro, e a premiação, promovida na tarde de 9 de setembro,
dentro da programação da 53ª EXPOVALE. Na
cerimônia, a Emater-MG foi homenageada pela
dedicação e competência junto aos produtores
rurais e relevantes serviços prestados à região.
A organização teve a parceria da Epamig, do
Sindicato do Produtores Rurais e da empresa
Laticínios Porto Alegre.

O evento abordou temas como: conceito de
agroindústria, nova legislação RDC 49/Anvisa,
papel da Vigilância no processo de regularização
sanitária das agroindústrias, qualidade e potabilidade da água, saneamento básico (tipos de fossas, custos e implantação), bem como técnicas de
compostagem. Foram ainda apresentadas experiências de sucesso no município de Pirapora, como
o processo de regularização de 7 agroindústrias,
que melhoraram a renda e possibilitaram a inserção de agricultores em programas como o PNAE.

Você Sabia?

A Emater-MG é a maior e a mais antiga do
Brasil e seu trabalho beneficia cerca de 400 mil
agricultores e agricultoras mineiros! Em 6 de
dezembro, completamos 69 anos melhorando
a vida no campo e impactando também a
qualidade de vida nas cidades. E já dando
início às comemorações, a gente começou
esta semana uma série de vídeos que vão
apresentar o trabalho da Empresa em diversas
áreas, desde orientações técnicas para cultivo
e manejo, até a facilitação para o acesso ao
crédito rural. Toda segunda-feira publicaremos
vídeo novo da série “Você Sabia? - Emater-MG”.
Então, acompanhe no nosso Facebook, curta e
compartilhe. Ajude a divulgar o nosso trabalho!
Ele é importante pra muita gente!

