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TROCAR SABERES E EXPERIÊNCIAS! Festa e café!
Conceição da Aparecida recebeu, no último
dia 29, o Circuito Mineiro de Cafeicultura. Contando com muitos patrocinadores e parceiros
locais, o evento reuniu 211 participantes que,
além de shows e feiras livres com produtos da
agricultura familiares, participaram de palestras sobre broca do café e microbiologia do
solo. “Foi um dia especial, onde valorizamos os
agricultores familiares”, relatou o colega Aparecido Grespan.

Em busca de aprimorar ainda mais o trabalho
realizado pela Emater em benefício dos
agricultores familiares mineiros, o presidente
Glenio Martins visitou, nesta terça-feira, a
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina. O intercâmbio de
conhecimentos entre as duas instituições teve
início em novembro de 2016, quando profissionais
da Epagri também estiveram na nossa Empresa.
O modelo de gestão de resultados na área
financeira aplicado pela instituição mineira foi

uma das iniciativas que a Epagri tomou como
exemplo para desenvolver em Santa Catarina.
“Tanto Minas Gerias quanto Santa Catarina se
destacam no cenário agropecuário nacional e têm
em comum instituições sólidas e reconhecidas,
que protagonizam a liderança no aumento de
produtividade e geração de renda no campo,
por meio de implementação de programas e
projetos estratégicos”, destacou o presidente,
que estava acompanhado dos diretores Felipe
Lombardi e João d’Angelis.

Parceria promissora!
A Maguary, marca conhecida pela qualidade dos
seus sucos de frutas, está em busca de produtores
rurais que queiram iniciar o plantio de maracujá
para fornecerem seus produtos à empresa. Com
a ajuda da Emater, então, fizeram uma reunião no
município de Iturama com cerca de 150 produ-

tores bastante interessados na proposta. A vantagem para o agricultor é o contrato e programa
de apoio da EBBA (Empresa Brasileira de Bebidas
e Alimentos), que vai garantir e assegurar a venda
dos produtos e, consequentemente, aumentar a
renda familiar desse produtor.

Confira no Minas Rural
No setor agropecuário, andar sozinho nem
sempre é o melhor negócio. Então, o Minas
Rural deste final de semana é sobre o poder da união! Os cafeicultores do município
de Cássia, por exemplo, ganharam o mundo depois que criaram uma cooperativa. O
programa ainda te leva para Carmésia, no
Vale do Rio Doce, para conhecer um pouco
da cultura dos índios Pataxós, uma homenagem ao Dia do Índio, comemorado no
dia 19. A Dica Técnica aborda o controle do
greening, uma doença que afeta os citros,
gerando grandes prejuízos. E na receita,
ensinamos a fazer um saboroso e saudável
suflê de legumes! Confira os horários no
Facebook da Empresa ou veja o programa
no Youtube:
www.youtube.com/ematerminas.

