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EXTENSÃO RURAL SENDO OUVIDA! BELAS INICIATIVAS
Um Comissão Geral no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, foi formada
para discutir o tema “Os Desafios da Agricultura Familiar, as dificuldades para a sucessão nas pequenas propriedades com
a manutenção dos jovens no campo e a
Aposentadoria do Trabalhador Rural”. Com
transmissão pela TV Câmara e acompanhada por agricultores familiares de todo país
na quarta, dia 19, o presidente Glenio Martins, convidado da Comissão, tomou a palavra e levantou a nossa bandeira: “Eu defendo as empresas públicas de assistência
técnica e extensão rural, a regulamentação
da profissão de extensionista rural e solicito aos Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia que reformulem as normas
que delimitam a atuação dos técnicos agrícolas para que possam exercer sua função
de maneira mais abrangente”. O crédito
rural, os projetos do Pronaf e as ações da
nossa Empresa (Certifica Minas Café, Minas
Pecuária, reforma agrária, entre outras),
também fizeram parte do discurso, bastante aplaudido pelos presentes.

FROTA RENOVADA!

A Emater recebeu na sexta, dia 14, mais 22 novos veículos para reforçar a frota do interior e
melhorar, assim, o serviço de Extensão Rural em
todo o estado. Estiveram presentes na cerimônia
o presidente Glenio Martins, o deputado federal

Zé Silva (autor de uma das emendas parlamentares que possibilitou esta grande aquisição) e
muitos gerentes regionais. O valor total do investimos ultrapassou os dois milhões de reais e, ao
todo, foram adquiridos 64 veículos, 42 destes recebidos em agosto. “Essa emenda é para a estruturação da Empresa, e é muito importante para
dar condições de trabalho para os extensionistas,
garantir a assistência ao agricultor e, com carros
novos, diminuir o consumo de combustível. Nós
precisamos deste tipo de recurso para manter a
Emater sempre em bom funcionamento”, afirmou
Glenio Martins.

Para comemorar o Dia da Árvore, a Emater de
Campo Florido comprou a ideia do produtor
Silvio Castro e criou um belo evento junto à comunidade escolar. Há mais de 20 anos, Silvio implementa em sua propriedade o Projeto Brasil
Mata Viva, que tem como objetivo a proteção,
preservação e conservação ambiental de matas nativas. Este ano, as mãos responsáveis por
plantar 40 mudas de aroeira pimenteira foram
dos 29 alunos do segundo ano da Escola Municipal Vereador Dormelino de Souza. “A escola já
trabalha com o meio ambiente, mas esta foi uma
experiência única, pois eles estão em campo, em
contato direto com a natureza, podendo adquirir um grande aprendizado”, afirmou a vice-diretora Marizete Neres.

Os colegas Élio Loiola e Walison Christie, do esloc de Indaiabira, realizaram um trabalho cheio
de riqueza: um diagnóstico da realidade socioeconômica e ambiental da única comunidade
de remanescentes de quilombola do município.
Com o apoio da Associação da Comunidade
Remanescente do Quilombo Brejo Grande, os
extensionistas levantaram as diversas demandas e necessidades da região, além da identificação dos potenciais produtivos do lugar. Na
oportunidade, os agricultores foram orientados
em suas atividades de criação de pequenos animais, lavouras e plantações. Umas das grandes
surpresas do relatório final foi a confirmação da
grande presença feminina nos serviços braçais
das lavouras e lidas rurais.

