Emater

11

de agosto de 2017

Assessoria de Comunicação da Emater-MG - Ascom
Jornalista responsável: Aline Louise
Apoio: Thiara Vieira e Rafael Soal
Diagramação: Cezar Hemetrio

MELHORAÇÃO 2017!

Para produzir com qualidade!

Se você está de olho nos informativos divulgados durante o mês
de julho e fez o “dever de casa” direitinho, chegou a hora de se
inscrever no Destaque MelhorAção 2017!

Atenção para as informações:
•

As inscrições se iniciam na próxima segunda, dia 14, e vão
até o dia 31 deste mês. Você tem 18 dias para enviar seu
trabalho, é bastante tempo!

•

A lista contendo os nomes dos responsáveis pelo recebimento dos trabalhos impressos (e também via e-mail) já
está disponível na intranet na página do MelhorAção.

- Escreva com detalhes para que as pessoas possam entender
sua importância e singularidade. É interessante, por exemplo,
narrar o histórico de como era a situação antes da implementação do projeto, as mudanças que foram acontecendo com o
tempo e, finalmente, a nova e próspera realidade. Uma história
bem contada é tão importante quanto os detalhes técnicos!
Agora é com você, colegas extensionistas!
O MelhorAção 2017 começou!

Um dia de muito aprendizado. Assim foi o curso
sobre agroecologia que nossos colegas de Sete
Lagoas promoveram em julho, na Horta Comunitária da Cidade de Deus. A horta faz parte de um
programa da prefeitura que cedeu novas áreas
para que mais moradores do local possam investir na produção de alface, couve, tomatinho, cebolinha e outros produtos. E a regra do programa
é clara: toda a produção tem que ser agroecológica. Foi aí que os nossos técnicos entraram em
ação, para ensinar aos novos agricultores como
identificar pragas e doenças, além de preparar
caldas alternativas, biofertilizantes e compostagem. Cerca de 25 moradores da comunidade participaram da oficina. Com a missão do dia cumprida, todos saíram de lá prontos para produzir
hortaliças de qualidade, tanto para o consumo
familiar como para venda na região.

O promissor mundo do abacaxi!

GIRO PELAS REGIONAIS
CAPELINHA

JANAÚBA

Com o objetivo de divulgar tecnologias de baixo carbono e qualificar produtores rurais, foi realizado, no dia 2 de agosto, um Dia de Campo
em Malacacheta sobre Alimentação do Rebanho Bovino no período seco do ano. O evento,
uma parceria da Emater e o BID, reuniu 44 pessoas, entre técnicos da empresa e produtores.
Entre os temas tratados, os destaques vão para
a palestra sobre o Programa Rural Sustentável e
Alimentação de Bovinos. E, finalizando o evento, os participantes visitaram a área de Unidade
Demonstrativa do Projeto Rural Sustentável.

Dez produtores de Porteirinha adquiriram dez
touros PO (puro de origem) da raça holandesa
através do 10º Leilão Virtual da Fazenda do Barreiro. A curiosa coincidência realmente aconteceu no início de julho, com a grande ajuda
do colega Rossini Leão, que mobilizou todo o
grupo e fez o cadastro da turma e, ainda, marcou presença no dia do leilão, auxiliando na
escolha certa dos animais. O melhoramento
genético bovino da região está garantido.

A quinta edição da Feira Regional de Agronegócios do Abacaxi movimentou toda a comunidade
de Aparecida de Minas, entre 28 e 30 de julho. Durante os três dias, o público teve a oportunidade
de aprender um pouco mais sobre a cultura do
abacaxi, através de Dias de Campo e exposições
de estandes. “O evento, além de trazer um momento de confraternização, vem valorizar os produtores que vivem desta cultura tão importante
para a região”, afirmou o colega do esloc de Frutal,
Luis Guilherme Postali. Participaram do evento
cerca de 20 expositores e 300 produtores, além
de representantes de diversos estados, como Paraná, São Paulo e Pará. A Emater esteve presente
em todo o evento, prestando acompanhamento
técnico e realizando palestras sobre o tema. Segundo estimativas, a Feira do Abacaxi gerou, ao
final, R$ 800 mil em vendas consolidadas.

