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SALDO: POSITIVO!

O Governo Fernando Pimentel, por meio da Secretaria de Agricultura e as instituições vinculadas (Emater, Epamig e IMA), divulgou nesta
quarta-feira, dia 4, o balanço das ações no período 2015-2018. “Em 2017, o PIB do agronegócio
respondeu por 33,5% do PIB do estado. Mesmo
nos momentos de dificuldades, o setor manteve
bons índices de desempenho”, avaliou o secretário de Agricultura, Amarildo Kalil. Entre as diversas ações foram lembrados programas como o de
Revitalização da Bacia do São Francisco, Certifica

Minas, a Comissão de Estudos Estratégicos para
a Cadeia Produtiva de Lácteos, a Semana Internacional do Café, entre outros. E já que 2018 foi
eleito o “ano da agroecologia” na Emater, o presidente Glenio Martins ressaltou o destaque da
Empresa pela busca cada vez maior pela sustentabilidade de suas ações junto aos agricultores
familiares. “A agricultura justa e mais moderna
deve ser feita de maneira sustentável. O mundo
caminha para uma agricultura cada vez mais sustentável e Minas não fica atrás”, afirmou.

Juntos pelo
meio ambiente!

A equipe da Emater de Minas Novas, junto com
ao movimento SOS Setubal, promoveu, no início
de junho, um seminário sobre bacias hidrográficas, qualidade de vida, cidadania, meio ambiente
e sustentabilidade. O SOS Setubal surgiu através
das reivindicações dos próprios agricultores familiares que, preocupados com os graves problemas com rio, procuraram a Escola Estadual
Indaiá de Baixa Quente para discutir possíveis
soluções. A Escola, então, elaborou um projeto
educacional, envolvendo diferentes setores e seguimentos da sociedade. Com o apoio da Emater,
o projeto já carrega ações de muito êxito, como
trabalhos de preservação e conservação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Setubal.

Ventos de
prosperidade!

A força do PNAE
Um encontro promovido pelos colegas da Emater de Ponte Nova, no dia 12 de junho, foi de um
assunto muito importante: a compra da merenda
escolar direta da agricultura familiar. As reflexões
propostas tiveram como tema central “PNAE: Desafios e Perspectivas - Ação e Aperfeiçoamento”, e
os presentes ouviram depoimentos de representantes de todas as instituições envolvidas, como
diretores de escola, cantineiras, conselheiros do
CAE e agricultores. Por fim, para abrilhantar o
evento, os agricultores participantes do programa e suas respectivas associações rurais levaram
produtos orgânicos para apreciação de todos.

AVISO!
Setenta e cinco famílias de duas comunidades
rurais do município de Nanuque receberam, no
fim de junho, sementes de hortaliças do programa Sementes Presentes. Durante o evento de entrega, foram apresentados os impactos do programa (coordenado pelo CRAS e assistido pela
Emater) e todos os beneficiários receberam, coletivamente, orientações e assistência técnica dos
nossos extensionistas.

Informamos que, a partir
do dia 7 de julho, o Emater
Acontece estará suspenso
em atendimento à legislação, que proíbe qualquer divulgação de órgãos públicos
durante o período eleitoral.
Voltamos em breve, com ótimos resultados e histórias da
Extensão Rural!

