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CAFÉS CAMPEÕES!

Café e conhecimento

O Circuito Mineiro de Cafeicultura, iniciativa da
Secretaria de Agricultura, Emater e Ufla, fez uma
boa caminhada por todo estado em 2017, levando aos cafeicultores informações sobre o manejo
da cultura e novas tecnologias.

Os melhores cafés da Chapada de Minas foram eleitos no
último dia 9, em Capelinha.
Produtores de 15 municípios
participaram do 1º Concurso
de Qualidade dos Cafés da
região, que pretende inserir
a agricultura familiar no mercado de Cafés Especiais, além
de consolidar a cafeicultura
como importante geradora de emprego e renda.
Cerca de 90 pessoas presenciaram a solenidade
de encerramento, que contou, além da premiação,
com diversas homenagens aos produtores. Ao fi-

No dia 25 de outubro, o evento desembarcou
em Cristais, envolvendo cerca de 230 participantes. Os temas das palestras foram definidos pelos interesses e necessidades dos cafeicultores,
vivenciados no período de realização do evento:
manejo integrado de broca, ácaro da leprose, nutrição nitrogenada e manejo sustentável do cafeeiro. Dez dias antes, foi a vez de Conceição das
Pedras, que também recebeu grande quantidade
de interessados nas palestras.

INSTAGRAM!
nal, o grande campeão da categoria Natural foi a
Fazenda Primavera, localizada em Angelândia. Já o
produtor Sebastião Gomes, de Malacacheta, ficou
com o troféu da categoria Cereja Descascado.

GIRO PELAS REGIONAIS

JANAÚBA
CAPELINHA
O governo de Minas Gerais, por intermédio da
Emater, e prefeitura de Setubinha, realizaram a
entrega do Kit Feira Livre no município, no último
dia 28. Composto por dez barracas, vinte jalecos
e cinquenta caixas plásticas, o kit do Programa
Feira Livre tem por finalidade apoiar a comercialização de produtos da agricultura familiar e inserir
agricultores familiares no mercado formal. Cerca
de 200 pessoas participaram da solenidade.

A Emater realizou um treinamento em apicultura nos dias 7 e 8 deste mês para 16 produtores
rurais das comunidades do Barreiro, Lajedão e
assentamento Tronco do Ipê. O responsável pelo
curso foi o colega Givanildo Medeiros, que contou com o apoio de outro colega, Fernando Mendes, para ministrar o curso. “O aprendizado foi de
grande valia, pois a comunidade possui vários
interessados neste mercado e, agora, passarão
a ser apicultores e fazer assim capturas de enxames”, afirmou o participante Durvalino de Souza.

Depois do Facebook, Youtube e outras redes sociais,
chegou a hora de saber um
pouco mais sobre o trabalho
de Extensão Rural pelo Instagram! Com pouquíssimos dias de vida, o perfil da Emater já angariou muitos seguidores, e não é para menos.
O Instagram é uma rede social em pleno crescimento, e traz consigo uma forma diferente
de ficar informado, seja com belos registros
fotográficos, links de notícias ou pelo Stories,
função que vai apresentar, em tempo real, a
rotina de trabalho e eventos da Emater. Ficou
curioso? Então é só procurar por @
ematermg
no aplicativo ou clicar
no seu ícone, que já
foi inserido
no
canto
superior direito do site
da Empresa.
Vem com a
gente!

