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PARCEIRA DE DÉCADAS

E, mais uma vez, a Emater é lembrada com muito carinho e respeito em uma
cerimônia. A homenagem da vez aconteceu no último dia 9, na Universidade
Federal de Viçosa. Durante as comemorações dos 50 anos do programa de pós-graduação em Extensão Rural da universidade, a placa de “empresa parceira”
foi recebida pelo diretor administrativo Leonardo Kalil.

O caminho para a final!

Vivenciando
na prática

Alunos da UEMG, dos cursos de Processos Gerenciais, Gestão Pública e Recursos Humanos,
fizeram uma visita à Unidade Central, no dia 4,
para “alinharem a teoria aprendida em sala de
aula com a prática de uma empresa que é referência em gestão”, como afirmou o colega Carlos Alberto de Souza. Sob o tema “Gestão de
Políticas Públicas através do Gerenciamento de
Projetos: um estudo de caso”, os estudantes foram apresentados ao SIG (Sistema Integrado de
Gestão) e fizeram uma “viagem” pelo Museu da
Extensão Rural.

70 ANOS

O 11º Concurso Estadual do Queijo Minas
Artesanal vai, aos poucos, ganhando seus finalistas. No dia 13, a região de Araxá elegeu
os cinco produtores, seguida pelo Serro, que
sagrou os seus melhores no dia 14. Este ano,
o Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal será realizado no dia 2 de junho, no município de São Roque de Minas, durante o Festival do Queijo da Canastra.

Agrotóxicos em debate
O uso de defensivos agrícolas foi assunto na Unidade Central da Emater
esta semana. Durante toda terça e
quarta-feira, 17 e 18, técnicos, extensionistas, pesquisadores e representantes de diversas instituições
participaram do “Seminário Sobre
Impactos dos Agrotóxicos em Minas
Gerais: Realidade, Governança e Estratégias Públicas de Ação”.

No começo da ACAR, o Jeep foi um grande
companheiro do extensionista ao desbravar a imensa e diversificada Minas Gerais.
O veículo foi idealizado para vencer desafios e possui características que o fez atravessar décadas, tendo evoluído para os novos modelos que o acompanham.

