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LUTA PELA ÁGUA
365 DIAS DE FESTA!
As comemorações do aniversário da Emater em
2018 começaram cedo! O motivo é mais que justo: são 70 anos de história na Extensão Rural do
país. Algumas surpresas vão acontecer ao longo
do ano em todo o estado, mas a primeira delas
foi na última segunda, dia 8. Próximo ao dia 6 de
todo mês, os aniversariantes lotados na Unidade
Central serão convidados a tomar um caféz e colocar o papo em dia com a diretoria da Empresa.
Pela foto, a turma de janeiro gostou da ideia!

Visando a implantação do Programa Pró-Mananciais nos municípios localizados na área de abrangência da regional de Salinas, o gerente regional
Tiago Heberth, colegas extensionistas e técnicos
da Copasa se reuniram no fim de novembro para
debater o assunto. No encontro, os profissionais da
Copasa apresentaram a concepção, as diretrizes e
objetivos do programa, além de acompanharem
algumas ações de recuperação e conservação do
meio ambiente que a Emater já desenvolve junto aos produtores rurais. Dando continuidade ao
processo, nos dias 18 e 19 de dezembro, foi a vez
de reuniões técnicas em Salinas, Taiobeiras e Rio

Pardo de Minas. Nelas, o grande mote foi a criação
do Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia),
que será parte efetiva das etapas de diagnóstico,
planejamento, construção e acompanhamento
do plano de ações, que serão desenvolvidos de
maneira participativa e colaborativa.
O Pró-Mananciais visa proteger e recuperar as
microbacias hidrográficas e as áreas de recarga
dos aquíferos, por meio de ações e parcerias que
visem a melhoria da qualidade e quantidade das
águas, favorecendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Cadeia de leite em pauta!

Na quarta-feira, 10, a produção de leite em Minas Gerais foi tema do encontro do presidente
Glenio Martins com autoridades do setor, vindas

de Uberaba. Entre outros assuntos, as lideranças
debateram os preços pagos aos produtores pelo
litro do leite. “Nós entendemos que o produtor
precisa ter um preço justo para o seu produto,
para ele conseguir planejar, fazer melhoramento
genético, e investimentos para ter uma produtividade maior e renda um pouco mais previsível”, explicou o presidente. Ao lado do gerente Gustavo
Laterza, ele discutiu com as lideranças a formação
de uma rede para refletir sobre o crescimento do
setor, implementar ações, tendo como prioridade
o produtor rural.

Uns pelos outros!
Mais um fim de ano passou e, como sempre, os
colegas da Emater provaram que solidariedade
é um ponto forte da Empresa. A campanha de
doações de Natal realizada pelo Gremater teve
grande êxito e arrecadou sabonete, creme dental, alimentos não perecíveis e até presentes! As
doações foram entregues pessoalmente por representantes do Grêmio a duas instituições: Creche Crescer para o Futuro, que acolhe crianças
carentes, e a Associação Lar Tereza de Jesus, que
abriga pessoas carentes em tratamento médico. “Agradecemos imensamente pela acolhida
e participação de todos na campanha de Natal.
Os responsáveis pelas entidades pedem que os
agradecimentos cheguem a cada um de vocês,
colegas”, declarou a diretoria do Gremater. E que
2018 seja repleto deste espírito!

