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CLASSE REUNIDA!

“A proposta é abrir canais de diálogo para que
possamos encontrar soluções para as reivindicações aqui apresentadas”. Assim foi definida, pelo
presidente Glenio Martins, a importância do1º
Encontro de Técnicos Agrícolas de Minas Gerais.
Realizado na quinta-feira, 17, na Unidade Central da Emater, os muitos profissionais da área
presentes puderam discutir sobre temas cru-

ciais da classe, como valor de projetos de crédito rural e emissão do Certificado Fitossanitário
de Origem (CFO). “Este encontro foi importante
para a mobilização dos técnicos agrícolas de Minas Gerais e para discutirmos algumas questões
legais para esses profissionais, visando a criação
de um conselho próprio para que defenda e fortaleça a categoria”, diz Vitório Freitas.

O futuro nos caprinos Procurando água pura!

Grande resistência, ciclo reprodutivo curto e
grande adaptação ao clima. Por esses motivos, os
caprinos tornaram-se uma interessante alternativa econômica em Minas Novas. Nossos colegas
da Emater local, percebendo o interesse dos produtores ao procurar o escritório local em busca
de mais informações, decidiram realizar um grande encontro em outubro. No dia 13, o coordenador regional de pecuária da Empresa, Amadeu
Vasques, conversou com os presentes sobre as
potencialidades da região, importância do manejo com os caprinos, principais raças e estratégias
sobre a alimentação. Na parte da tarde, o papo foi
com os produtores que demonstraram interesse
em começar a atividade de imediato, e já pensam
na compra conjunta de matrizes e reprodutores e
participação em cursos.

de novembro de 2016

O abastecimento de água virou prioridade no
município de Taiobeiras. Após uma reunião entre nossos colegas e os agricultores da comunidade Marruaz sobre a implantação do Projeto
de Abastecimento de Água, foi realizado novo
levantamento técnico para adequação do sistema. Em seguida, foram definidas as atribuições
dos parceiros e dos beneficiários (com previsão
de implantação no prazo máximo de 60 dias), a
abertura das valas e a mão de obra não especializada pelos beneficiários. Após concluídas
as etapas das obras, nossos extensionistas continuarão ao lado de toda comunidade, fazendo
o possível para melhorar a gestão do sistema.
Ao todo, cerca de 17 famílias serão diretamente beneficiadas com esta ação.

Tudo regulamentado!

Para avançar etapas no processo de regularização fundiária de centenas de pequenos produtores rurais de Januária, a prefeitura do município e
a Emater, na figura do gerente Ricardo Neri, junto
com demais parceiros e lideranças comunitárias,
fizeram uma importante reunião sobre o assunto,
no último dia 9. A ideia ganhou impulso no início
de setembro e, desde então, uma força conjunta
para cadastrar estes imóveis foi criada. Como resultado, desde a segunda, dia 14, foi montada uma
estrutura para dar continuidade aos processos dos
pequenos produtores rurais que não compareceram na primeira fase de cadastramento, bem como
dar informações dos procedimentos. No distrito de
São Joaquim, por exemplo, pela base cartográfica,
serão 163 propriedades beneficiadas com título de
posse, promovendo estabilidade e agregando benefícios aos dependentes da agricultura familiar.

Um balanço de 2016

E os profissionais da Unidade Central tiveram,
enfim, o encontro com o presidente Glenio Martins, nesta quarta-feira, dia 16. Após passar por
tantas unidades regionais ao longo dos últimos
meses, o bate papo foi bastante esclarecedor, e
tocou em temas como o cenário da Extensão
Rural no Brasil, os desafios do setor e também
lembrou conquistas importantes para Empresa
este ano, como a possibilidade de funcionários
de cargo de nível médio poderem agora concorrer também ao cargo de coordenador. Na
ocasião, todos saborearam um delicioso bolo
e desejaram felicidades ao presidente, que fez
aniversário no último dia 11 de novembro.

