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UMA EMPRESA DESTAQUE!

Mais treinamento!

de janeiro
de 2018
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Além de ótimos resultados,
um trabalho bem feito rende
reconhecimento. Nesse quesito, a Emater sempre é lembrada em todo o estado. Desta
vez, os extensionistas do escritório local de Capitão Enéas fizeram de 2017 um ano melhor
para a população do município e receberam uma homenagem do jornal Pauta Gerais.
“Os ‘Destaques do Ano 2017’ é
um evento de reconhecimento. Está em destaque aquele
cidadão, empresa, empresário,
autoridade ou representante
de alguma entidade que se
destacou no decorrer do ano.
E, como forma de agradecimento, a população confere
através de homenagem sua
gratidão pelo indicado”, afirmaram os organizadores. A
condecoração foi recebida pelos colegas Elisabeth Mendes
e Rogério Max Ferreira. Sucesso a todos em 2018!

GIRO PELAS REGIONAIS

MANHUAÇU

MONTES CLAROS

Mais que uma reunião, uma oportunidade de
esclarecer dúvidas a respeito da aquisição de
produtos da agricultura familiar pelo PNAE. Assim pode ser resumida a série de oficinas sobre
o tema, que teve início em outubro de 2017. Ao
todo, já participaram cerca de 180 pessoas, entre
diretores de escolas, superintendes de ensino e
extensionistas. Fruto de uma parceria entre Emater e SRE-Manhuaçu, o objetivo dos encontros é
orientar as escolas da rede estadual de ensino e
extensionistas sobre a importância de uma agenda de trabalho entre os agentes envolvidos na
execução do programa.

O escritório local de Guaraciama, junto com a
secretaria de Meio Ambiente do município, realizou um encontro para esclarecimentos sobre proteção de nascentes na comunidade de
Canabrava, na terça-feira, dia 16. O Projeto Proteção e Recomposição Ambiental propõe a recuperação ambiental com o plantio de árvores
nas áreas de proteção de nascentes, bem como
a limpeza das bacias de contenção. O evento
contou com a doação, através da Vallourec, de
mil mudas, das quais cerca de 200 foram plantadas no decorrer do dia.

Entre os meses de outubro e dezembro, a regional de Juiz de Fora realizou capacitação em boas
práticas de fabricação na agroindústria familiar
de pequeno porte para 20 produtores rurais.
O treinamento, dividido em cinco etapas, teve
carga horária total de 40 horas, e trouxe em seu
conteúdo temas como legislação de alimentos,
rotulagem, higienização, qualidade da água, manual de boas práticas de fabricação, entre outros.
Além de Juiz de Fora, o curso passou por Piau,
Matias Barbosa e Lima Duarte. “Para a realização
desse treinamento foi essencial a parceria com as
agroindústrias de pequeno porte dos municípios.
Com isso foi possível que, em cada etapa, trabalhada fosse realizada a aplicação prática relacionada ao conteúdo teórico. Destacamos, também,
a participação e o interesse dos agricultores, sendo que alguns percorreram 200km para chegar
ao local de algumas etapas do treinamento”, relatou nossa equipe de colegas.

A SEMANA DO PRESIDENTE

O presidente Glenio Martins se reuniu na segunda, dia 15, com o presidente do TCE, Cláudio Terrão, para discutir a retomada do concurso público
da Emater. Em dezembro, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria o quadro
de vagas da Emater. Durante o encontro, Terrão
garantiu que levará a questão do concurso para a
pauta da primeira reunião do colegiado do tribunal, prevista para o início de fevereiro.
Já na quarta, dia 17, o presidente recebeu em
seu gabinete o prefeito do município de Dom
Joaquim, Geraldo Adilson. Acompanhados de
assessores da prefeitura e da Emater, todos trabalharam estratégias para o fortalecimento da
agricultura familiar no município.

