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MOMENTO DE CELEBRAR

PIONEIRA E RELEVANTE PARA MG
Uma empresa importante para o desenvolvimento de Minas Gerais. O
reconhecimento pela Assembleia Legisla va se deu com aprovação do
Projeto de Lei 1.092/2019, de autoria do deputado Coronel Henrique e
que estabelece a Emater-MG como de “relevante interesse social e
“ O anúncio foi feito durante a abertura do evento
econômico do Estado.
Feira e Prosa, do Campo à Mesa, mostra que destacou os produtos da
agricultura familiar e o trabalho de apoio, pesquisa e extensão de
ins tuições públicas estaduais. Para o diretor-presidente Gustavo
Laterza,“o tulo é o reconhecimento, feito pela casa do povo de Minas,
de toda a trajetória percorrida de forma destacada pela empresa.“
Pioneira no setor de ATER no Brasil, a Emater-MG comemora,
juntamente com seus cerca de 2 mil funcionários, o resultado de 71
anos de trabalho pela melhoria da qualidade de vida do produtor rural
mineiro. Parabéns para todos nós!

O ano de 2019 foi de muitas experiências.
Para alguns, os 365 dias foram de lutas.
Para outros, de avanços e para ambos, de
amadurecimento e de bons frutos. Com
o tema, A Colheita Nossa de Cada Dia, o
culto ecumênico realizado, no dia 17 de
dezembro, na Unidade Central, foi um
momento dedicado à reﬂexão.
Conduzido por dois celebrantes, pastor
Carlos Adrian e Padre Ismael Destéfani, a
celebração reuniu cerca de 80
funcionários. Além de devoção, o evento
pres giou a prata da casa com
apresentações do Coral Vozes da Emater
e de um dueto formado pelos colegas
Ingrid (Amaer) e Haroldo ( Dilog).

EMATER 4.0: O FUTURO É AQUI
Uregi Guaxupé

Esperamos que com este
“reconhecimento
possamos
conseguir mais recursos
para que a Emater prossiga
realizando o importante
trabalho de levar tecnologia
e assistência técnica a
todos os produtores
do estado

“

Ana Valen ni - Secretária de Agricultura

Você sabia que o trabalho dos técnicos já está
sendo facilitado pelo uso de drones em alguns
municípios? O mapeamento do café e a
aplicação de técnicas de conservação de
solo e água

são alguns exemplos. O uso

dessa ferramenta digital é mais uma ação do
programa Emater 4.0. Conﬁra em nosso site a
SÉRIE ESPECIAL sobre como tecnologia está
impactando o trabalho no campo.
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