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HOMENAGENS, ENCONTROS E PLANEJAMENTOS
A turma de Teófilo Otoni recebeu
a visita do presidente Glenio Martins na semana passada, dia 27.
Além dos nossos colegas da região, o encontro contou com presenças importantes de outras instituições, como a do secretário de
Desenvolvimento Agrário, professor Neivaldo. Na pauta, planos futuros da Emater, um debate sobre
as demandas específicas do município e, claro, o desenvolvimento
da agricultura familiar mineira.
De técnico do escritório local de Bom Jesus do
Galho para o hall de presidentes. A tarde de
quinta-feira, dia 6, foi um momento de relembrar os passos extensionistas do colega Amarildo Kalil. Na cerimônia de descerramento de sua
fotografia na galeria dos ex-presidentes da Empresa, ficou claro o carinho que despertou nos
profissionais durante o tempo em que capitaneou a Emater. Rodeado de autoridades, entre
elas o secretário de Agricultura, João Cruz, Amarildo recebeu muitos elogios pelo mandato, ficando a certeza que sua passagem pela história
da Emater deixou importantes marcas.

Desde a tragédia em Mariana, em novembro
de 2015, a Emater tem trabalhado junto às comunidades atingidas, levantando os prejuízos e
buscando alternativas para que os produtores
rurais possam retomar suas atividades. Na terça-feira, dia 4, o presidente Glenio Martins reuniu-se com gestores da Emater e representantes
da Fundação Renova, entidade criada pela mineradora Samarco para gerenciar a recuperação
das áreas impactadas pelo rompimento da Barragem do Fundão. Na pauta, discussões sobre o
plano de recuperação das atividades agropecuárias nas áreas cobertas pela lama.

Encomenda chegou! Enfrentando a seca O ano da Olericultura!

Com seus 52 associados e buscando, ano a ano, desenvolver ações que fortaleçam o setor, a Associação de Produtores da Agricultura Familiar de Itabira
(Apafi), realizou dois eventos no dia 21 de setembro.
Com forte apoio da Emater em ambos, os produtores comemoraram a chegada de um veículo Fiorino,
adquirido através de um contrato de colaboração
via BNDES/Conab. Agora, o transporte de parte da
produção e de matérias-primas dos associados vai
ficar muito mais prático, segundo os produtores.
E um Dia de Campo para divulgar experiências de
áreas demonstrativas de diversas hortaliças tornou
o dia ainda mais especial. Além dos associados da
Apafi, o evento contou com diversos produtores,
que participaram de duas palestras e verificaram de
perto o desenvolvimento das culturas.

A Fazenda Boa Vista - unidade de referência na
chamada pública do leite e localizada em Nova
Módica - foi o ponto de encontro de mais de 50
produtores rurais com nossos colegas de Empresa
para um Dia de Campo sobre alimentação e manejo de vacas no período seco, no último dia 22.
Organizada pela colega Claudilene Henrique, a
capacitação teve como objetivo promover a integração e troca de experiências entre agricultores
da região. Nas estações técnicas, foram apresentadas as práticas e tecnologias implementadas
na fazenda pelos colegas Gilmar de Oliveira e
Cláudio Emílio Soares. Enquanto aprendiam mais
sobre manejo alimentar e de pastagens, os participantes puderam discutir todas as questões sobre as práticas apresentadas.

Este ano, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável foram levados a sério em Juiz de Fora. Desde março, sempre com o apoio da Emater, um curso
de olericultura orgânica reuniu, mensalmente, agricultores, extensionistas e consumidores interessados no assunto. Entre aulas teóricas e práticas, os
objetivos nunca saíram de vista: o desenvolvimento
sustentável da região, o aprimoramento do suporte
técnico e a ampliação da oferta de alimentos. A despedida do encontro aconteceu em 26 de setembro,
no sítio Pacha Mama, e a iniciativa já deixa saudade.
“Um resultado significativo deste curso foi a rede de
pessoas e de instituições formada em torno deste
trabalho, fato que já vem contribuindo para o desenvolvimento da agroecologia na região”, afirmou
o gerente Hildebrando Lopes.

