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A UNIÃO FAZ A FORÇA!
Por trás de toda mobilização sempre
esteve a perseverança de uma mulher:
Cleide de Moura, a presidente da Associação Comunitária dos Moradores
da Comunidade Rural de Estiva. “Tem
pessoas idosas que perguntavam pra
quê entrar no projeto. E eu incentivei as
pessoas a pensarem em seus netos, no
legado que iriam deixar pra eles”, conta.
O trabalho, voltado para a preservação
Diz a música: “quem sabe faz a hora não
espera acontecer”! Em São João do Paraíso, no Norte de Minas, a Comunidade
Rural de Estiva, onde vivem 56 famílias,
uniu forças para garantir água encanada em suas casas, uma necessidade
básica, mas da qual ainda não desfrutavam. Com apoio da Emater-MG e de
outras entidades parceiras, as famílias

ambiental e proteção de nascente, teve
seu reconhecimento no prêmio Melhor
Ação da Emater-MG. O projeto ficou em
primeiro lugar em 2018. O Melhor Ação
é uma iniciativa da Emater-MG, que seleciona os melhores projetos e ações no
estado. Parabéns à Comunidade e aos
técnicos da Emater-MG que estiveram
juntos nessa jornada!

Adeus, amigo!
Essa semana, a família Emater-MG sofreu uma triste perda. O colega Aparecido Éder Grespan faleceu na madrugada
do dia 13/02, no Hospital Alzira Velano,
em Alfenas, onde permanecia internado
desde o dia 17 de janeiro, após sofrer um
grave acidente.
Engenheiro Agrônomo zeloso de sua
profissão, com paixão pelas práticas agroecológicas, Éder ingressou na
Emater em fevereiro de 2006 e trabalhou em vários municípios: Carmo do
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O rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho devastou a região, com impactos ambientais que podem se estender a vários municípios, principalmente
pela poluição do Rio Paraopeba. Diante
da tragédia, a Secretaria de Agricultura
e os técnicos da Emater têm trabalhado
incansavelmente para amenizar o sofrimento das famílias rurais, que perderam
sua capacidade produtiva. E o programa

SOS

Brumadinho

Minas Rural continua acompanhando todos esses desdobramentos, na sua próxima edição. Não deixe de assistir!
O programa vai ao ar pela Rede Minas, no
sábado às 8h, com reprise no domingo
às 9h e quarta-feira às 13h. Você também
pode acompanhar o Minas Rural no site
www.emater.mg.gov.br e no canal do Programa no Youtube.

