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DIA 28

O Natal está chegando e, com ele, aquela época
boa de reunir a família, agradecer as conquistas
e... Trocar presentes! Já pensou na ideia de presentear quem você ama com um legítimo produto da agricultura familiar? Esta é uma campanha que está sendo trabalhada nas redes sociais
da Empresa, a fim de divulgar a produção dos
agricultores assistidos pela Emater e, principal-

mente, enobrecer a qualidade e importância da
Extensão Rural. Durante a semana, são postadas
fotos com produtos bem característicos da culinária ou artesanato mineiro, junto com as principais informações e onde adquiri-lo. Não é ótimo? Ajude esta mensagem chegar em todos os
lugares! Compartilhe e comente com os amigos.
Natal com Extensão Rural é tudo de bom!

Durante o ano, a Auditoria, junto com a Divisão
de Compras e a Assessoria Jurídica, tem realizado
o Apoio às Uregis, levando mais conhecimento
sobre a área administrativa da Empresa e apoio
aos profissionais em campo. Na segunda, a equipe de Diamantina recebeu a visita do projeto, que
contou com a participação do presidente Glenio
Marins. Ele aproveitou para conversar com a turma, fazer um balanço do ano, falar das perspectivas e ouvir as demandas. Durante o evento, o
presidente também entregou as homenagens a
servidores e parceiros, já tradicionais nas comemorações do aniversário da Empresa.

Pequenas mudanças, grandes soluções!

Manoel Cardoso, o Netinho, tornou-se referência
na região do município de Claro dos Poções. O
seu cultivo de quiabo, maxixe, coentro, alface, cebolinha, entre outros, agora é feito com utilização
de irrigação localizada e micro aspersão. A ideia
veio do nosso colega - e vencedor do MelhorAção 2015 - Manoel Dias: “A principal proposta do
projeto é a utilização racional dos recursos natu-

Tipo: Exportação!
O café de Minas anda percorrendo distâncias cada
vez maiores! Tudo isto, claro, por causa da sua extrema qualidade. A fazenda Nova Aliança, localizada em Monte Santo de Minas, é um belo exemplo. Atestada pelo programa Certifica Minas Café
e completando dois anos de exportação de sua
produção, os proprietários Flávio Mello e sua filha,
Marina Mello, receberam 1.500 selos do Programa

rais, com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida do agricultor
familiar. Com isso, conseguimos diminuir os impactos ambientais, evitar o desperdício de água,
reduzir os custos com energia elétrica e utilizar
métodos naturais de controle de pragas e doenças”. Netinho mora na comunidade rural do Brejão e, desde fevereiro, adota estas novas práticas.
Os resultados já dizem tudo: no modelo de irrigação convencional, o valor da conta de energia
chegava a R$1.400,00, em alguns meses. Agora,
não passa de R$190,00. E se antes gastava 38 horas para irrigar dois hectares, hoje precisa de apenas 8 horas para realizar a tarefa. “Estou muito satisfeito com os resultados que consegui, pois tive
um retorno rápido e expressivo. Hoje me tornei
exemplo para os meus colegas, que já vieram conhecer o projeto”, comenta o agricultor. Mais um
bonito trabalho de Extensão Rural!

Certifica Minas para realizar a exportação de grande parte de sua produção em 2016. Só em 2015,
os produtores premiados exportaram mais de mil
sacas para países como Nova Zelândia e Inglaterra.
O nosso colega Geraldo José Rodrigues, que presta
assistência técnica à fazenda Nova Aliança, acompanha com alegria o resultado do trabalho. De certa forma, é o trabalho da nossa Empresa que também ganha o mundo. Parabéns, pessoal!

DIA 29
O retorno do MDA e os rumos da Extensão Rural
no Brasil foram os temas de uma reunião, nesta terça-feira, em Brasília, da qual o presidente
Glenio Martins participou ativamente. Durante
o encontro, falou da importância da agricultura
familiar e do Crédito Rural, e enfatizou que o retorno do MDA é fundamental para valorização
das ações voltadas para os homens e mulheres
do campo. Além disso, também se reuniu com
secretário nacional de segurança alimentar e nutricional, Caio Rocha, para apresentar projetos e
solicitar recursos para a execução das propostas.

