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NOTÍCIAS DA EXPOZEBU!

“Plantar água para
colher nascente”
“As águas estão sumindo por nossa causa. Se eu
destruir o cerrado, não estou prejudicando apenas a mim, mas toda a minha comunidade”, disse o senhor Antônio ao final da capacitação de
captação de águas de enxurradas e readequação de estradas. O evento, realizado em Vargem
Grande do Rio Pardo, no dia 27, e trouxe importantes temas para conhecimento e conscientização dos presentes.

Expozebu e Emater têm uma longa história juntas. E na edição de 2018,
realizada entre 28 de abril e 6 de maio, nossa Empresa foi agraciada com
diversas homenagens.
O presidente Glenio Martins recebeu, em mãos, o Mérito ABCZ 2018. A
honraria é entregue todos os anos a personalidades que desenvolvem
trabalhos em prol do crescimento da pecuária zebuína. O Núcleo dos
Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba também prestou sua homenagem aos 70 anos da Emater, comemorados em 2018.
Teve, ainda, a Feira de Gastronomia e Alimentos de Minas, um espaço
voltado para a promoção de produtos da agricultura familiar, que reuniu 70 expositores e demonstrações práticas realizadas pela Emater.

Alimentando
o rebanho

“Alimentação de bovinos” foi o
tema de um Dia de Campo realizado na comunidade do Calambau,
no município de Acaiaca. Organizado pelo colega Varnilson do
Carmo, o evento contou com a
presença de cerca de 30 produtores rurais. A propriedade escolhida como local para o curso faz
parte da Chamada Pública do Leite, recebe assistência constante
da Emater e, por isso, a produção
leiteira chega a 130 litros por dia.

Aprimorando
técnicas

Com o objetivo de contribuir para a qualificação de um grupo de agricultores, a Emater e
demais parceiros realizaram, no início de abril,
um Curso de Embutidos e Defumados de Carne Suína na comunidade do Córrego da Roda,
zona rural de Barra Longa. Segundo a colega
Jucéia Leite, o curso foi uma demanda que partiu dos próprios produtores que já trabalham
com essa atividade, e sentiram a necessidade
de aprimorar as técnicas.

