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UM CANTINHO PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR

Dia de feira!
O “Coisas da Terra - Mercado Paulo Augusto
Correa” finalmente foi inaugurado em Manhumirim, no dia 27 de maio! Nas palavras dos colegas do escritório local, o lugar é um espaço
aconchegante, totalmente estruturado para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar do município. A solenidade de inauguração teve início com um café colonial com
a presença de muitas autoridades e do gerente regional Rômulo Mathozinho. Em seguida,
os convidados foram até o mercado, onde os
moradores de Manhumirim já aguardavam
pelo cerimonial de inauguração. Na ocasião,
foi feita a assinatura do termo de doação dos
equipamentos de feira livre por parte da Emater para a Associação dos Produtores Rurais.

Um grande mutirão de parceiros (prefeitura, secretaria municipal de Agricultura, CMDRS, sindicato dos trabalhadores rurais, entre outros)
se uniu junto ao escritório local da Emater para
que a tradicional Feira da Agricultura Familiar
de Santa Cruz de Salinas acontecesse. Aproximadamente 350 agricultores familiares participaram do evento no dia 26 de maio que, além
de exposição e comercialização dos produtos
agrícolas, trouxe palestras sobre educação ambiental com foco nas práticas de conservação
do solo e água, direitos da criança e do adolescente e reforma da previdência. Foram realizadas também, atividades voltadas para a saúde e
bem-estar do agricultor.

O Apoio continua!
Disseminando a Agroecologia!

E nos dois últimos dias do mês de maio, o projeto Apoio às Uregis desembarcou em Santana
do Paraíso para conversar com 29 colegas da
regional de Ipatinga sobre temas importantes
e necessários: boas práticas de gestão pública,
principais erros em prestações de contas e fo-

lha de frequência, administração de contratos
e convênios, Manual do Empregado, código de
ética, entre outros. “Foi muito válida e educativa
a iniciativa, e conseguimos esclarecer muitas dúvidas por parte de toda a equipe regional”, afirmou, ao final, o gerente Fernando César Ayres.

Fernando Silva, produtor rural com DAP, fornecedor do PNAE e presidente da Associação da
Agroindústria Familiar de Pedro Leopoldo (Aafapel), resolveu pedir, este ano, o apoio da Emater para melhorar as atividades da plantação de
hortaliças do seu pai. A partir do interesse de Fernando em usar o mínimo de insumos externos, os
técnicos trabalharam com caldas e compostos alternativos. O próximo passo foi passar essa experiência para frente. Os colegas Fernando Tinoco,
Jader Resende e Sandra Viol realizaram um curso
de Agroecologia no início de maio, com o objetivo de difundir a ideia de produção sustentável e
técnicas alternativas de produção. Após o curso,
o interesse dos produtores no cultivo orgânico
aumentou, gerando a necessidade de fazer outro
curso, já marcado para o dia 27, dessa vez voltado
para a cultura do tomate orgânico.

