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OS 69 ANOS NAS REGIONAIS: PARTE 1
Regional de Lavras em foco!

CAPELINHA
Comemorado no dia 12, o evento de Capelinha
contou com a participação de lideranças dos 21
municípios que compõem a Unidade Regional,
além de agricultores familiares, extensionistas da
Emater-MG e diversos parceiros.

MONTES CLAROS
“A história de cada um de nós é a história da Emater. Nos nossos olhos brilham a honra e o orgulho
de fazermos parte desta instituição”. Este foi o relato emocionado da colega Maria Elizabeth Ribeiro,
que recebeu a medalha de 40 anos de serviço. A celebração em Montes Claros, realizada no dia 8, contou com muitas outras homenagens e uma mostra
dos resultados da regional durante o ano de 2017.

Café, Ciência e Arte: este é o nome do ótimo
evento realizado em Lavras. Promovido pela
Emater, em parceria com Epamig, Ufla e prefeitura, o evento trouxe repercussão muito positiva segundo os organizadores. Prova de café
diferenciado, informações técnicas, produtos
à base de café das produtoras de Coqueiral
e Campo Belo, exposição de cafés gourmet e
atrações culturais foram alguns dos destaques
vistos pelo público.

GIRO PELAS REGIONAIS

CAPELINHA
Através de um projeto elaborado pelo colega
do município de Aricanduva, Antônio Alecrim, o

UBERABA
Além de celebrarem os 69 anos de Emater, os
colegas de Uberaba prestaram homenagens e
também discutiram o cenário e os resultados da
Empresa em 2017, além do planejamento GPD e
GMD 2018. O evento foi realizado no dia 11, na
sede da ABCZ.

O encerramento do Concurso Municipal de
Qualidade dos Cafés, realizado em Três Corações, na quarta-feira, dia 13, reuniu produtores,
alunos das escolas do município e lideranças
locais. Além de fortalecer parcerias, os presentes assistiram palestras sobre “Concurso de
Qualidade dos Cafés”, ministrada pelo gerente Marcos Fabri Junior e “Qualidade de café e
comercialização”, a cargo do colega Edmundo
Modesto.

agricultor familiar Joel Paranhos recebeu, enfim,
sua Patrulha Mecanizada. A entrega foi realizada no dia 13, e o valor total da linha de crédito
aprovada pelo Pronaf ultrapassou os R$ 100 mil.
O gerente Valmar Gonçalves, junto com Antônio
e parceiros do Banco do Brasil, presenciaram a
grande conquista do agricultor.

TEÓFILO OTONI
Dois programas especiais foram lançados em Ladainha, no último dia 8: o Sementes Presentes e o
PAA, ambos parte de uma estratégia para erradicação da pobreza no campo, através da abertura
de mercados institucionais e fortalecimento da
agricultura familiar. Foram distribuídos, durante
o evento, 336 kits de sementes de milho, feijão
e sorgo, além de kits de hortaliças, totalizando
cerca de 700 beneficiários. O projeto tem como
meta atender 200 famílias e mais sete municípios
do Vale do Mucuri.

