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A Feirinha de Cruzinha
A feira começou aqui
Antigamente
Era muito grande
E frequentada por muita gente.
O tempo passou
E a feira acabou
Com um projetinho da escola
Tudo começou.
Aqui em Cruzinha
Mistura de muita gente
Vinda de todo lugar
Uma imensidão de coisas
Para vender e comprar.
Tem verdura e muitas frutas
Tem milho e tem feijão
Sabe de onde veio?
Do quintal do seu João.
Lá da dona Zita
De manhã toda contente
Vendendo seus docinhos
Para mim e muita gente.

O distrito de Cruzinha, no município de Minas Novas, vive um grande momento de emancipação econômica e social. E a Emater, claro,
faz parte dessa “vida nova”. De característica essencialmente rural, o
lugar enxergou na revitalização das feiras livres uma grande oportunidade de mudança. Após os incentivos da doação de kits Feira
Livre, o escritório local da Emater realizaram um rápido diagnostico,
seguido da criação de uma comissão feirantes para o apoiarem o
fortalecimento da iniciativa. E se antes a feira contava com apenas
seis agricultores e um espaço na praça, hoje já são mais de 14 feirantes inscritos, e a prefeitura segue comprometida em fornecer os
materiais para a reforma do galpão, com inauguração prevista para
este ano. A realidade anda inspirando a todos, inclusive a estudante
Beatriz Chagas, que resumiu a satisfação dos moradores de Cruzinha em um poema bem especial!

O retorno da tradição!

Muita música e animação compuseram o clima festivo de Almenara,
que comemorava o retorno dos agricultores familiares a um espaço
legítimo dos cidadãos. No último dia 17, no Mercado Municipal, patrimônio cultural da cidade, foi realizada a inauguração da Feira da Agricultura Familiar de Almenara. Uma conquista da união de esforços
da Emater, prefeitura e sindicato dos trabalhadores rurais e CMDRS,
a feira promete acabar com o período difícil vivido pelos agricultores
da região, comercializando, a partir de agora, produtos de qualidade
todas as sextas e sábados. Além disso, foram entregues, no evento,
quatro kits Feira Livre, que vão beneficiar diretamente 80 agricultores.

Seu Antônio com sorriso
Cumprimenta seu Anizio
Logo vem seu Zé Maria
Todo cheio de alegria.
E o seu Joaquim
Montado no seu burrinho
Passando de casa em casa
E nunca se atrasa.
E hoje veio o seu Joel
Com umas barraquinhas
Para presentear
Os feirantes de Cruzinha.
É desse programa
Do Governo Estadual
Com parceria da Emater
E prefeitura municipal.
E com muita alegria
Hoje quero agradecer
A todos os feirantes
Por muito bem me receber.

Saldo total: positivo!
Boas práticas de gestão pública, erros em prestações de contas e folha de frequência, administração de contratos e convênios, código de ética,
entre outros. Foram vários os temas apresentados e debatidos nas viagens realizadas pelo
projeto Apoio às Uregis. Resultado da parceria
entre Audit, Ajur e Dicom, o programa encerrou
sua atividade anual com números expressivos,
como afirmou, por e-mail, a colega Mildrêd de
Franco: “O Apoio às Uregis concluiu a agenda de
2017 com o atendimento a nove regionais e Projeto Jaíba, somando 211 escritórios locais e 573
profissionais, entre gerentes, técnicos, administrativos e serventes, finalmente capacitados na
prevenção de riscos administrativos e de gestão.
O resultado do trabalho vem refletindo na atuação dos profissionais que aprendem a identificar
os riscos e respectivas responsabilidades legais
e buscam, a partir de então, a sua segurança e a
da Emater”.

Mais kits!

No último dia 23, em Felisburgo, a Emater e a prefeitura municipal entregaram
11 kits de irrigação, com o intuito de serem usados em diversas culturas para o
fomento da produção e aumento da produtividade da agricultura familiar na região. Adquiridos pela Seapa, através do convênio Projeto Sementes Presente, os
kits serão foram entregues a famílias que fazem parte do PAA e PNAE. Junto com
a entrega, todos participaram de uma capacitação e uma palestra sobre Manejo
da Irrigação, ministrado pelos colegas Gilson Rodrigues e Joselaine Lopes.

