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De pai pra lho

Mais uma vez o melhor do Mundo
O Mundial do Queijo no Brasil, em Araxá, entre os dias
8 e 11, conrmou o que todos já sabiam: temos o
melhor queijo do mundo. Produtores mineiros foram
premiados nas categorias super ouro, ouro, prata e
bronze. A Emater-MG, parceira do evento, integrou a
comissão avaliadora, além de ministrar palestras e um
treinamento sobre a certicação dos queijos
artesanais. Durante a abertura, 13 produtores de
QMA de diferentes regiões receberam o Selo Arte,
sendo os primeiros a ter a certicação no Brasil. Quer
saber mais? Leia a matéria em nosso site

Os números
do Mundial

955 queijos avaliados
163 mineiros premiados
75% assistidos pelo Sistema Seapa

E relembrando o Dia dos
Pais, uma história que
atravessa gerações:
Azemar, 76 anos, e Ricardo,
4 2 a n o s . Pa i e  l h o ,
extensionistas da EmaterMG. Juntos, somam mais
de seis décadas de Ater. Pai
em S. J. Evangelista e lho
em Virginópolis. Distantes
40 km, mas próximos pelo
mesmo amor ao trabalho.
No pai, orgulho por ver o
lho seguindo seus passos.
No lho, a oportunidade
de ter o pai como
referência. Em ambos, o
prazer de prestarem o
mesmo ofício. Sucesso!

Uregi-BH

BH: Capital da Agricultura Familiar. Entre os dias
7 e 11 de agosto, no Expominas, a cidade
recebeu a 13ªAgriminas que reuniu 600
produtores e 90 mil visitantes. O destaque foram
os minicursos da Emater-MG e o Plantão Técnico.
Já no dia 17, foi a vez da Praça da Liberdade,
cartão postal da capital mineira, sediar a feira em
comemoração ao Dia do Patrimônio Cultural,
com 50 barracas e mais de 100 agricultores.
Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 8h e Domingo às 9h

