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UNINDO FORÇAS

PELA EXTENSÃO!

Belo Horizonte recebeu, nos dias 3 e 4, a 51ª Assembleia da Asbraer, evento que reuniu representantes das 27 empresas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural do país, além de
representantes dos governos federal e estadual
ligados ao setor. Um dos principais temas debatidos na ocasião foi a participação do governo
federal no financiamento das entidades públicas
de Ater. O presidente Glenio Martins fez uso da
palavra para defender esta bandeira: “Pelo atual
momento que alguns estados passam, é bem-vindo um maior financiamento para a manutenção das empresas de Ater e execução das suas
atividades. Esse momento é muito importante
para as empresas de Ater fazerem uma troca de

experiências e um alinhamento de suas principais agendas”. Logo na abertura, foram assinados três convênios com o Governo Federal, com
recursos que somam cerca R$ 1,7 milhão. O primeiro, assinado com o Mapa, foi de prestação de
serviço de Ater à bovinocultura em municípios
de Minas. O segundo convênio (entre o Mapa,
Secretaria de Agricultura e Emater) foi relacionado à bovinocultura de corte e implantação do
centro de referência técnica e de pesquisa para
o setor. O terceiro convênio reuniu Secretaria de
Agricultura, Emater, Epamig e o IPA, de Pernambuco, para o desenvolvimento e execuções de
ações que visem à adoção de tecnologias agropecuárias adaptadas para o semiárido mineiro.

Uma pequena
ajuda dos amigos

A equipe da Upec deu um pulinho na sede da
nossa coirmã Epamig esta semana. O motivo? Dar
uma pequena contribuição para a elaboração do
Plano Diretor da empresa. Nossos colegas estão
atuando como consultores para a construção e
implantação do Planejamento Estratégico da Epamig. Neste trabalho, a Emater está demonstrando
como funcionam o planejamento estratégico e o
Sistema Integrado de Gestão, já implantados por
aqui há um bom tempo. Na próxima semana, a
Upec estará em Brasília, prestando consultoria,
também, para a implantação do planejamento
estratégico da Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Germinando
conhecimento

Café com aroma de sucesso!
O Concurso de Qualidade dos Cafés de Muzambinho teve uma vitoriosa segunda edição no último
dia 20. Tendo a Emater como uma das parceiras, o
evento reuniu produtores e autoridades de toda a
região. E, este ano, o objetivo de incentivar a produção de cafés de qualidade superior foi devidamente atingido: ao todo, o concurso recebeu 58
amostras, todas passando por uma análise bastante criteriosa. Ao final, todos os inscritos receberam
um certificado de participação, e os produtores
Bianca Machado e Armando Santos comemoraram o grande prêmio, levando, respectivamente, o

No mesmo dia, em Capelinha, o Seminário do

1º lugar nas categorias Natural e Descascado.

mercado nacional e internacional.

Café reuniu diversos produtores e toda a comunidade em um ambiente de estudo e discussão
de temas voltados para a cadeia do grão da região da Chapada de Minas. Na segunda parte
do seminário, a qualidade do café como fator
de sustentabilidade da cafeicultura e alternativas de renda para pequenas propriedades
cafeeiras foram os assuntos de destaque. Para
fechar as atividades, uma mesa-redonda discutiu o cenário da cafeicultura na perspectiva do

Uma grande iniciativa do colega Edmundo
Modesto virou realidade no dia 24 de outubro, em Lavras. Em uma parceria entre Emater, Epamig e Embrapa, técnicos da nossa
Empresa participaram de um treinamento
sobre cultura de feijão. Na 1ª Reunião Técnica do Feijão e Trigo, os participantes contaram com ótimas palestras dos melhores
profissionais das instituições envolvidas,
que falaram sobre importância das cultivares, manejo e adubação do feijão, doenças
e pragas do feijoeiro, entre outros assuntos.

