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Minas Novas faz Dia

de Campo sobre sorgo

Foi um sucesso o Dia de Campo sobre Produção
e Cultivo do Sorgo Biomassa e Produção de Silagem, realizado no dia 29 de abril, no município
de Minas Novas. Na ocasião, foram apresentados resultados obtidos na unidade de produção
do hibrido BRS 716, cultivado na propriedade do
Sr. Isaias, da comunidade Carvalhais, na região
considerada semiárido. Os produtores ficaram
bastante entusiasmados com o rendimento, de
98 toneladas de forragem por hectare, bem su-
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perior ao alcançado com as outras forrageiras
cultivadas nas mesmas condições do terreno na
propriedade, bem como nas diversas localidades da região. “Utilizando-se altos níveis tecnológicos, a produtividade média do sorgo hibrido
poderá atingir de 120 a 140 toneladas por hectare”, avalia o extensionista Joel Lima da Fonseca. O evento contou ainda com a participação
da Embrapa, da Epamig e da Prefeitura.

Escritório de Lavras

completa 65 anos

Se fosse um casamento, a união da Emater-MG
com o município de Lavras estaria comemorando Bodas de Platina. Mas é quase isso: uma forte parceria entre os profissionais da extensão rural e a comunidade local. O fato é que, no dia 24
de março, foram comemorados os 65 anos de
abertura do Escritório Local da Emater-MG em
Lavras. Para marcar a data, foi realizada uma
mostra de trabalhos e resultados alcançados
no município. A convite da Prefeitura municipal,
a Emater-MG montou um estande na feira do
produtor rural, que recebeu as visitas ilustres de
autoridades municipais, produtores, técnicos e a
comunidade lavrense.

Itabira ganha feira

livre itinerante

Criadores de aves recebem apoio em Barroso
O extensionista Alysson Ferreira explica que
entre os objetivos da ACA, está o aprimoramento do manejo das aves, com redução de
custos de produção. Uma das estratégias é
estabelecer parcerias para facilitar a aquisição de insumos e equipamentos. A ideia,
segundo Alysson, é trabalhar com pequenos
produtores rurais, inclusive de baixa renda,
na orientação para que consigam melhores
resultados na criação de aves e possam
complementar a renda das famílias.
A união vem garantindo o bom desempenho
dos criadores de aves no município de Barroso. Prova disso foi o 5º Encontro da Associação de Criadores de Aves (ACA), realizado
em 18 de março, que reuniu 80 participantes, entre criadores, autoridades locais e
representantes comerciais. Com apoio da
equipe local da Emater-MG, o evento promoveu a interação entre criadores de diversos tipos de aves, como faisão, pavão, galinhas de raça, aves aquáticas, entre outras.

Mais uma feira livre foi inaugurada, para melhorar o escoamento dos produtos da agricultura
familiar. Foi no dia 4 de maio, em Itabira. Lá, a
feira recebeu até um nome – Terra Nossa – e
tem caráter itinerante, pois será realizada em
bairros diferentes, a cada semana. A variedade
de produtos, como quitandas, hortaliças, frutas, doces, mel , e muitos mais, será garantida
pelos 30 agricultores familiares da Associação
dos Produtores da Agricultura Familiar de Itabira (APAFI). A Fundação Vale, por meio do Projeto Agir, proporcionou a doação das barracas,
balanças, uniformes e ainda a capacitação em
vendas e produção agroecológica. A gestão da
feira está por conta de uma comissão que, além
da APAFI, tem participantes da Emater-MG, Secretaria municipal de Agricultura e do CONSEA.

