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DE VOLTA ÀS “AULAS”

Dominando a técnica

A Emater de Medeiros conseguiu mobilizar 14 participantes para uma capacitação
em “Normas de Produção do Queijo Minas
Artesanal”, entre 20 e 23 de março. Os principais temas abordados foram: histórico
do Queijo Minas Artesanal, boas práticas
de fabricação, rotulagem, comercialização, entre outras.

Festa para a

agricultura familiar!
E chegou o dia da aula inaugural do curso Mecanismos de Avaliação da Conformidade Orgânica! Realizado no auditório da Unidade Central
na quarta-feira, dia 11, o encontro foi o pontapé
inicial do curso que objetiva preparar os técnicos
da Emater e de outras instituições para apoiar os
processos dos agricultores interessados em ob-

ter certificação orgânica. A capacitação será na
modalidade Educação à Distância, com duração
de 90 horas, em um período de 60 dias. No total,
serão capacitados 169 técnicos. E outra grande
novidade: a aula marca a primeira transmissão
ao vivo feita no Facebook da Empresa! Quem
acompanhou?

A SEMANA DO PRESIDENTE

No dia 20 de março, em cerimônia realizada em
Teófilo Otoni, foi confirmado o lançamento da
1ª edição da Agrivales - Feira da Agricultura Familiar dos Três Vales. O evento vai movimentar o
município durante três dias (de 25 a 27 de maio),
com estimativa de participação de mais de 30
municípios e 60 empreendimentos familiares.

70 ANOS

Discutir caminhos para valorização e desenvolvimento da cadeia produtiva do queijo. Esse foi
o objetivo do encontro realizado na quinta-feira,
dia 5, no Palácio da Liberdade, entre o governador Fernando Pimentel, o presidente Glenio
Martins e produtores de Queijo Minas Artesanal
de diferentes regiões do Estado.

A Agriminas chegou à sua 12° edição comemorando, também, os 50 anos da Fetaemg. Durante
a solenidade de abertura, na quarta-feira, dia 11,
foram homenageadas personalidades e organizações que contribuem para o desenvolvimento do
setor. O presidente Glenio Martins marcou presença e recebeu a homenagem em nome da Emater.

Das 40 propostas para dinamizar o crédito rural apresentadas pela Acar-MG, 38
delas foram aprovadas durante o Seminário Nacional de Bancos, em Poços de Caldas. Um recorde na extensão rural!

