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Café fica bom em tudo!

Mais de 200 receitas tendo como ingrediente principal o
café foram reunidas em um livro. Delicioso, não? Este é o
“Delícias do Café”, publicação de autoria da nossa colega
Marina de Castro Barbosa, que foi lançada na terça-feira,
dia 15, no Mercado Central de Belo Horizonte. Em breve,
uma versão eletrônica estará disponível para download
na Livraria Virtual, no site da Emater. Aguardem!

A presença de estagiários e jovens aprendizes na rotina da Emater vem de muito
tempo, e está mais que provado o grande
benefício que isso traz para os trabalhos
realizados, tanto no campo quanto nos
escritórios. Se os profissionais são dotados de experiência e tradição, esta turma
nova acrescenta inovação e criatividade
ao tempero. E é isto que aconteceu na regional de Uberlândia, durante o tempo
em que a jovem aprendiz Ana Paula Caetano esteve por lá.
“Ana Paula absorveu experiências que já praticávamos e, com sua habilidade e criatividade, nos estimulou na melhora de nosso ambiente de
trabalho, através de pequenos e espontâneos gestos para buscar nosso
bem-estar funcional”, revelou a equipe. Duas ideias aparentemente simples ganharam destaque: uma campanha para reaproveitamento de papéis para rascunho e a Árvore do Elogio. Nesta última, cada profissional
virou um “fruto”, onde é depositado, todos os dias, elogios feitos pelos
demais colegas. Não é inspirador?

Palmas e mais palmas!
Em 2018, a Emater comemora 70
anos de existência. Mas o escritório local de Três Corações não
está muito atrás e prepara-se
para completar, em setembro, 60
anos! Por isso, nossos colegas receberam da Câmara Municipal, na
segunda, dia 14, uma moção de
aplausos por todo o belo trabalho
desenvolvido ao longo de seis décadas. Valeu, turma!

A família está crescendo

Representantes da Emater, Instituto Federal de Rio
Pomba e prefeitura de Lima Duarte reuniram-se na terça, dia 15, na Unidade Central, para apresentar e avaliar
o estudo de caracterização do Queijo Minas Artesanal
das Serras da Ibitipoca. Após passar pela presidência da
Empresa, o estudo será encaminhado ao IMA, que vai
decidir se a região deve ser reconhecida como produtora de Queijo Minas Artesanal.

E por falar em
Queijo Minas Artesanal...

