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CAMPO E CIDADE: CADA
VEZ MAIS PRÓXIMOS!

Baixo carbono em alta!

Seguindo a ideia de disseminar as tecnologias de
sequestro de carbono, foi realizado, no dia 4 de
agosto, um Dia de Campo do Projeto Rural Sustentável, mais uma parceria entre Emater e BID. O local
escolhido foi a fazenda Milagrosa, localizada na Comunidade Córrego da Jacutinga. Cerca de 50 participantes assistiram a duas palestras sobre o Projeto
Rural Sustentável, além de demonstrações técnicas
de coleta de amostragem de solo. Alguns agricultores, por fim, manifestaram interesse em fazer parte do projeto de unidades multiplicadoras.

Novidades a caminho! Na última quarta, dia
16, o presidente Glenio Martins e o gerente Vitório Alves receberam, na sede da Empresa, o
vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac,
para acertar uma parceria que irá fortalecer

os mercados da capital, gerando mais espaço
para produtos da Agricultura Familiar e orgânicos. Bom para quem produz, melhor ainda para
quem consome. Ainda vamos ouvir falar desta
parceria!

Lembrete rápido da nossa
formiguinha: as inscrições
para o MelhorAção 2017
continuam a todo vapor!
Todas as informações necessárias estão disponíveis
nos informativos enviados
por e-mail, e a lista contendo os nomes dos responsáveis pelo recebimento dos projetos já está
disponível na intranet, na página do MelhorAção.
Você tem até o dia 31 deste mês. Mostre seu trabalho para a Emater!

GIRO PELAS REGIONAIS

GUAXUPÉ
CAPELINHA
Foi realizado no dia 14, em Francisco Badaró, um
minicurso para construção de estufa. O evento,
parceria da Emater com a secretaria municipal
de Agricultura e o Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), aconteceu na Comunidade de
Manguara, onde foram capacitados 10 agricultores familiares (todos beneficiários do BSM e
PNAE), em tecnologia de cultivo de hortaliças em
sistemas protegido e plasticultura.

A construção de barraginhas e plantio de árvores
nativas foram o pontapé inicial do amplo Programa de Proteção de Sub-Bacia Hidrográfica, em
Arceburgo, na segunda, dia 14. Os participantes
(produtores rurais, lideranças e autoridades locais, extensionistas e alunos de escolas municipais) destacaram a importância da preservação
do meio ambiente, principalmente da água e sua
relevância no dia a dia. Logo em seguida, foi feita
uma demonstração de como localizar uma nascente usando fio de cobre, tudo sob orientação
da Emater junto à Secretaria de Meio Ambiente.

MANHUAÇU
No dia 29 de julho, foi inaugurada, em Lajinha,
a Feira Livre da Agricultura Familiar e Gastronômica, com grande variedade de hortaliças,
verduras, frutas, biscoitos, doces e queijos. Os
agricultores puderam mostrar à população,
acostumada a encontrar esses produtos apenas em supermercados, a rica produção rural
do município. Todos os participantes trabalharam equipados com os kits Feira Livre, previamente doados pela Emater e Seda.

