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VEM, CONCURSO!
“É inimaginável que, em 69 anos de existência,
os governos anteriores, que tiveram condições
muito mais favoráveis para aprovação desta lei,
não o fizeram. Esta gestão, mesmo diante de
um cenário adverso, se comprometeu com este
pleito dos seus servidores. Esta é uma conquista
de todos nós”, assim disse o presidente Glenio
Martins ao fim da sessão que aprovou o Quadro
de Pessoal e Vagas da Emater. Após intensa articulação por parte da Diretoria Executiva e apoio
do governador Fernando Pimentel, o projeto de
lei foi aprovado na terça-feira, dia 19, na Assembleia Legislativa, em sessão acompanhada por
dezenas de colegas. O Quadro de Pessoal e Vagas é condição para realização do concurso público, que foi lançado em 2015 e está suspenso
desde abril de 2016, por determinação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Agora, com sua
aprovação, a Emater vai solicitar a autorização
para a continuidade do concurso. “Os técnicos
estão sofrendo com uma demanda muito grande, com colegas atendendo a mais de um município. Então, a aprovação do projeto foi muito
importante”, relatou o colega do escritório local
de Turmalina, José Mauro de Azevedo, que fez
questão de acompanhar a votação.

Dupla tecnológica!

Para o presidente Glenio Martins, 2018 vai ser o
ano da Agroecologia na Emater. Portanto, nada
melhor que estar munido de boa tecnologia e plataformas para realizar a missão. Um termo de cooperação técnica com a Embrapa Informática foi
firmado na quarta-feira, dia 20, para que a Emater
tenha acesso a tecnologias digitais para facilitar a
difusão e a disseminação de informações. “A maioria dos nossos funcionários já trabalha com tablets
e notebooks, e essas tecnologias vêm para facilitar
o nosso serviço, dinamizar, dar maior velocidade e
assertividade”, garantiu Glenio. Entre os aplicativos
que serão disponibilizados estão o WebAgritec,
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Agritempo, Planeja, Web Ambiente, entre outros.
“O WebAgritec, por exemplo, é para planejamento
e monitoramento agrícola. Ele permite a um produtor, consultor ou extensionista identificar qual a
cultivar mais adequada à região, a melhor época de
plantio, os riscos climáticos, o acesso a informações
de 1.500 estações meteorológicas, com boletins diários e mais avisos fitossanitários”, explicou a chefe-geral da Embrapa Informática, Sílvia Maria Silveira.
“A nossa ideia é que os técnicos possam usar isso
no seu dia a dia e também colher feedbacks. O retorno dessas tecnologias pode até servir de novas
entradas para a pesquisa agropecuária”, concluiu.

GIRO PELAS REGIONAIS

CATAGUASES
Como reconhecimento pelo trabalho em benefício da agricultura familiar em todo o estado, o
presidente Glenio Martins recebeu o título de
Cidadão Benemérito de Rio Pomba. A cerimônia
aconteceu na Câmara Municipal, no último dia 15.

TEÓFILO OTONI
Sessenta e oito famílias foram beneficiadas, em
Nanuque, no dia 18, com sementes de milho, feijão e sorgo. A conquista veio pelo projeto Sementes Presentes, projeto que permite ao produtor
aperfeiçoar as áreas de produção, através da assistência técnica e recebimento de insumos. Durante a entrega, o Sementes Presentes foi devidamente apresentado em um vídeo institucional
e, em seguida, os agricultores receberam orientações técnicas de plantio.

UBERABA
Questões ambientais e fossas sépticas foram temas
de discussões no I Encontro de Produtores Rurais
de Comendador Gomes, no último dia 13. O encontro, que reuniu cerca de 150 participantes, esclareceu, também, as exigências cobradas pela legislação ambiental, além de apresentar alternativas de
baixo custo para atender as leis. “É importante essa
palestra técnica, pois traz melhoria na qualidade de
vida e uso consciente e racional dos recursos naturais, minimizando os impactos causados na cadeia
produtiva”, atestou o colega André Faria.

