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AROMA DE SUCESSO!

Cada vez maior!

A quarta edição da Semana Internacional do Café
(SIC) começou nesta quarta, dia 21, em Belo Horizonte, trazendo os melhores sabores desta bebida que faz parte da rotina de todos nós. O evento
é de grande importância para o setor, e são previstos 14 mil visitantes e 165 marcas expositoras,
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gerando um total de 27 milhões de reais em negócios. O presidente Glenio Martins participou
da abertura do evento e fez questão de andar
pela feira e ver um pouco dessa rica amostra dos
produtos mineiros. Já na manhã de quinta-feira,
em uma atividade proposta pelo SIC e acompanhado do diretor João d’Angelis, o presidente
conversou com extensionistas da Empresa que
participam ativamente do Certifica Minas Café.
No encontro, eles conversaram sobre o programa
e o atendimento a milhares de cafeicultores no
Estado. E para fechar, outra grande iniciativa de
nossa Empresa: este ano nossos técnicos organizaram uma caravana para trazer para perto dos
acontecimentos mais de 230 cafeicultores do interior do estado!

Em dezembro de 2002, um grupo de produtores
decidiu transformar a realidade de Passa Vinte e
de toda a região. Esta união, que já completa 14
anos, recebeu o nome de Associação dos Produtores Rurais de Passa Vinte. De economia centrada principalmente na pecuária de leite, o município ganhou muito com a iniciativa: com mais
de 150 associados e gerando sete empregos
diretos, a Aprovinte comercializa mais de dois
milhões de insumos por ano. E, desde o início de
setembro, a iniciativa cresceu ainda mais com a
inauguração de um galpão para armazenagem.
Na ocasião, foram homenageados os fundadores, produtores e, claro, a equipe local da Emater,
que participou ativamente para que os sonhos
tornassem realidade. Parabéns, Aprovinte!

Visita boa!

ACONTECEU NO CENTRAL

Na semana passada, a Emater realizou mais
uma reunião com a Sebrae Minas. Na presença do diretor administrativo Felipe Lombardi
e do assessor da presidência, Amarildo Kalil,
a conversa com representantes da instituição
teve o intuito de fortalecer a parceria e estabelecer novas possibilidades de trabalho em
conjunto.

E na quarta, dia 21, a Comissão Permanente de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
participou de uma capacitação no Salão Nobre.
Criado pelo presidente Glenio Martins e composta por 16 colegas de vários setores, o grupo terá a
missão de compor comissões específicas a serem
criadas a partir de denúncias contra funcionários
da Empresa. Para tanto, tiveram uma boa conversa
com o coordenador de Ouvidoria e Correição, José
Vitor da Cunha, sobre a Norma de Administração
043-04/2016, entre outras disposições legais.

O pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Ademar Calegari, esteve no município de Andradas, no início de setembro, para
conversar um pouco com agricultores e extensionistas da região. Organizado pelos nossos
colegas do escritório local, que estão adotando
iniciativas de ampliação de práticas agroecológicas entre os produtores atendidos pela Emater,
o evento reuniu mais de 100 participantes, que
aprenderam um pouco mais sobre o manejo
sustentável do solo, do uso da matéria orgânica
como fator de melhoria das condições do solo e
utilização de plantas como adubos verdes.

