Emater

21

de outubro de 2016

Assessoria de Comunicação da Emater-MG - Ascom
Jornalista responsável: Aline Louise
Apoio: Thiara Vieira e Rafael Soal
Diagramação: Cezar Hemetrio

O PRESIDENTE PELO INTERIOR

No dia 10 de outubro, a conversa foi com
na regional de Unaí. O presidente apresentou o cenário atual da Empresa e teve um
papo aberto e franco com toda a turma.
O presidente Glenio Martins aportou em Muriaé, nesta quinta, dia 21, para um dia cheio.
Acompanhado do secretário de Agricultura
João Cruz, compareceu ao evento de encerramento do 15º Concurso Regional de Qualidade do Cafés das Matas de Minas. Logo após,
fez o já costumeiro e agradável encontro com

Chamada para
o conhecimento

Produção de cana-de-açúcar, pastejo rotacionado,
produção de silagem de milho e alimentação do
gado de leite foram os temas tratados no Ciclo de
Palestras sobre Bovinocultura de Leite, em Guiricema, no último dia 13. Coordenado pelo colega
José Antônio dos Reis e com a colaboração dos
colegas Manoel Lúcio Pontes e Rogério Gomes, o
evento contou com 25 participantes bastante interessados, muitos deles participantes da Chamada Pública do Leite. Este ciclo terá continuidade,
abordando sempre importantes áreas de conhecimento, como manejo das vacas leiteiras e suas
crias, sanidade animal, melhoramento genético,
entre outras.

nossos colegas da regional, e ouviu os anseios
daqueles que trabalham com a Extensão Rural
em Muriaé. Por fim, participou de encontro com
lideranças, sindicatos e trabalhadores rurais da
região. O objetivo, como sempre, foi debater o
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar mineira.

Logo após, no encontro com as lideranças
da região, o diretor João d’Angelis destacou
a importância do crédito rural, política que,
segundo ele, é capaz de promover o desenvolvimento regional e fortalecer a agricultura familiar.

Checkup nas normas!

Junto com a visita do presidente Glenio Martins,
os colegas da regional de Unaí receberam a visita
da equipe do projeto Apoio às Uregis (parceria da
Audit, Asjur e Dicom) para conversar sobre um assunto sério: a prevenção de riscos de gestão. Nos
dias 10 e 11, os presentes tiveram a oportunidade
de entender situações passíveis de ilegalidade,
além de aprofundarem em temas como manu-

al do empregado, código de ética e licitação. E,
como sempre, o resultado final foi só satisfação
para os dois lados!
Na semana passada, não tivemos o Emater
Acontece. Excepcionalmente nesta sexta,
a publicação, que traz para os colegas os
principais acontecimentos da Empresa,
vem em dobro.

