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INOVAÇÃO E
HOMENAGENS

11 de dezembro
de 2019

CAFÉ DAS MATAS DE MINAS É O GRANDE VENCEDOR ESTADUAL

Em um ano de tantas conquistas, o
aniversário de 71 anos da Emater-MG e do
Dia Nacional do Extensionista Rural só
poderiam ser celebrados com homenagens.
No dia 6 de dezembro, uma solenidade com
a presença do vice-governador Paulo Brant e
da secretária de Agricultura Ana Valen ni,
dentre outras autoridades, homenageou
produtores, parceiros e funcionários pelo
tempo de serviço prestado à Empresa e por
terem conquistado o Prêmio MelhorAção. A
apresentação do Programa Emater 4.0, que
está sendo construído para adequar a
empresa às transformações
“ digitais,
também
foi destaque no evento. Precisamos
Uregi Guaxupé
u lizar os recursos tecnológicos a nosso
favor, mas sem perder a nossa essência,
pontuou o diretor-presidente Gustavo
Laterza. As atrações culturais ﬁcaram por
conta do coral Vozes da Emater, da Caravana
de Reis Renascer e do artesanato, ambos do
município de Jequi bá, que resgataram a
cultura e a tradição mineiras. Uma festa
linda de ser vista!

Com dedicação, amor e ajuda da
família. É assim que o agricultor Paulo
Gomes, de Espera Feliz (Matas de
Minas), cul va o café vencedor do 16º
Concurso de Qualidade dos Cafés de
Minas Gerais. A premiação aconteceu
no dia 3 de dezembro, na Unidade
Central, com presença do governador
Romeu Zema.

EMATER CONECTA

Ainda dentro da programação dos
7 1 a n o s d a E m a t e r- M G , fo i
realizado no dia 6, o segundo
seminário Emater Conecta, uma
das ações do Programa Emater 4.0.
Com o tema Ecossistema Agro,
Tendências e Inovações, o evento
trouxe especialistas do Ministério
da Ciência e Tecnologia, Inovações e
Comunicações, da Embrapa
Informá ca Agropecuária e do
Inatel.
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PARCERIA

E a Emater-MG foi homenageada
pelo Ins tuto Federal do SuldeMinas.
O reitor do Ins tuto, Marcelo
Bregagnoli, entregou à Diretoria
Execu va, no úl mo dia 9, uma placa
pela relevante contribuição da
Empresa à história da en dade que
completou 50 anos em 2018. Longa
vida a essa parceria!

