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DIÁLOGO, PROPOSTAS E VITÓRIAS!

GIRO PELAS REGIONAIS

ALFENAS

mentou o presidente. Ainda no encontro, os técnicos agrícolas também debateram os impactos
das reformas trabalhistas e da Previdência Social,
bem como a criação do Conselho Profissional de
Técnicos Agrícolas e Industriais.

Uma boa notícia marcou o 2º Encontro de Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, evento que reuniu profissionais da área na quarta-feira, dia 8, na
Unidade Central da Emater. Anunciada pelo presidente Glenio Martins, a ampliação dos valores
máximos permitidos na assinatura de projetos de
crédito rural satisfez uma reivindicação antiga dos
técnicos agrícolas. “Havia uma limitação no valor
dos projetos que os técnicos agrícolas podiam
assinar, e esse valor estava desatualizado há mais
de 15 anos. Isso limitava o exercício da função do
técnico. Então, é uma vitória para todos nós”, argu-

Outros destaques do evento foram a participação do ex-ministro da Fazenda e da Integração
Nacional e, também, ex-governador do Ceará,
Ciro Gomes, que discorreu sobre o cenário econômico do Brasil. Já o ex-ministro do Trabalho e
Emprego e presidente Nacional da Fundação Leonel Brizola, Manoel Dias, proferiu uma palestra
sobre “O Impacto das Reformas Trabalhista e da
Previdência”. Também esteve presente no evento
o presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Sintargs) e secretário
Nacional da Associação dos Técnicos Agrícolas
do Brasil (ATA Brasil), Carlos Dinart Coelho. Ele
fez uma apresentação sobre a “Organização dos
Técnicos no Brasil”.

Onde a onça bebe água!

Competência premiada!

O Programa de Sub-Bacia Hidrográfica em Arceburgo deu seu pontapé inicial no dia 14 de outubro, com a construção de barraginhas e plantio
de árvores nativas. No evento, onde foi destacado a importância da preservação do meio ambiente, estiveram presentes extensionistas, autoridades e produtores, bem como professores e
alunos. Com a orientação da Emater, foi demonstrado aos presentes como localizar uma nascente usando fio de cobre, deixando ótimas expectativas quanto ao futuro do Córrego da Onça,
principal manancial de Arceburgo e que, hoje,
atende uma grande parte dos produtores rurais.

“Empoderamento
das Mulheres Rurais
de Conceição dos
Ouros: organização,
desenvolvimento de
produtos e acesso ao
PNAE”, projeto executado pela nossa colega
Aline de Oliveira, da regional de Guaxupé, foi
um dos escolhidos entre mais de 500 inscritos no concurso “Boas
práticas de agricultura
familiar para a alimentação escolar”, dentro do Congresso Internacional sobre o
tema, realizado em
outubro pelo FNDE e
pela FAO. O projeto

As honrarias andam sempre juntas aos profissionais da Emater, mostrando, assim, a grande
importância que cada um exerce na melhoria da
comunidade em que atua. No fim de outubro,
não foi diferente com duas colegas dos escritórios de Divisa Nova e Areado. A extensionista Raquel Helena do Amaral recebeu Título de Cidadã
Honorária Areadense, e a secretária Rosa Maria
Vieira foi honrada com o Diploma de Honra ao
Mérito. Parabéns pela merecida homenagem!

TEÓFILO OTONI
Nanuque está com tudo! Graças a recursos dos
Governos Federal e de Minas, o município foi
contemplado com 2.000 kg de sementes de milho, quantidade que beneficiará cerca de 200 famílias rurais. A prefeitura participou da logística
e a Emater ficou a cargo da distribuição junto às
associações rurais, sempre prestando assistência e orientações sobre o plantio. As sementes
chegaram no momento certo, segundo nossos
colegas, devido ao “período das águas”, sempre
acompanhado de grandes expectativas.

promove a organização das mulheres rurais para fabricação de
quitandas de polvilho e
mandioca, valorizando
habilidades e competências. Segundo Aline,
ter um trabalho premiado “aumenta a responsabilidade, mas o mais
importante é saber que
a Emater pode articular

boas ações para empoderar as mulheres e
mudar a vida das famílias rurais”. Para conhecer um pouco mais
sobre o projeto, é só
acessar o Caderno de
Boas Práticas do FNDE
e FAO disponível no
site www.fnde.gov.br.
Parabéns, Aline!

