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POVOS UNIDOS!

GIRO PELAS REGIONAIS

ALMENARA
A propriedade do agricultor Geraldo Gomes, na
comunidade do Choro, localizada em Padre Paraíso, é detentora de uma Unidade Demonstrativa de floresta plantada. E, por isso, recebeu 35
produtores rurais para um Dia de Campo sobre
o Projeto Rural Sustentável. Realizado no último
dia 16, o evento apresentou aos participantes diversas tecnologias e três estações: uma do Projeto Rural Sustentável, cultura do eucalipto e legislação aliada à conservação da água e do solo.
Por fim, todos ficaram por dentro do edital sobre
Unidades Multiplicadoras.

Um caldeirão cultural. Assim pode ser descrito
um encontro muito espacial no início de agosto, em São Francisco. Um grupo de 70 pessoas
(envolvendo cerca de 20 comunidades quilombolas) passou uma tarde no salão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. O
encontro surgiu de uma urgência há muito
esperada de iniciar um trabalho de organização entre essas comunidades. “Sempre existiu
a participação de lideranças locais em eventos
externos. No entanto, o próprio município não
avançou quanto à participação desses povos
nas políticas locais. Com este encontro, as lideranças quilombolas, vazanteiros, Emater e demais parceiros, buscam alcançar a participação
e representação das comunidades nos conselhos locais e, principalmente, a contemplação

das suas necessidades junto à gestão municipal”, explica a colega Fernanda Oliveira.
O evento iniciou com a apresentação do grupo
cultural da Comunidade de Buriti do Meio: uma
dança de roda com uma saudação religiosa pelas
mulheres quilombolas. Em seguida, evoluiu para
palestras sobre os conceitos e características dos
povos tradicionais, políticas públicas e estaduais,
reconhecimento de comunidades tradicionais e racismo institucional. Por fim, antes da roda de debates, a colega Marcia Campanharo abordou o papel
da Emater dentro deste amplo tema. A semente
parece ter sido bem plantada e, ainda no encontro,
já ficou pré-agendada a realização do Seminário
Regional dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Parabéns e sucesso na empreitada, colegas!

Marcando presença!

Considerada a maior feira de genética
do país – e com cerca de 700 animais
em exposição – a ExpoGenética chegou
à sua décima edição este ano. E o presidente Glenio Martins fez questão de
estar presente na abertura do evento,
na segunda, dia 21. Assim, a parceria de
sucesso entre a Emater e a ABCZ segue
forte, principalmente com o Pró-Genética, que tem elevado a qualidade do
rebanho de Minas.

UBERLÂNDIA
O município de Santa Vitória sediou, no início do
mês, o I Seminário de Pesca e Aquicultura do Triângulo Mineiro. Cerca de 200 participantes (entre
pescadores profissionais, artesanais, esportivos,
piscicultores, agricultores familiares e autoridades) puderam aprender e discutir um pouco mais
sobre os principais temas e assuntos do setor. Ao
final, todos elogiaram as apresentações e saíram
com as expectativas no alto!
Quem avisa, amigo é!
É por isso que nossa
formiguinha está de
volta para lembrar que o
prazo para se inscrever
no MelhorAção 2017 está chegando ao
fim! O último dia para enviar os trabalhos
é na próxima quinta-feira, dia 31. Todas as
informações necessárias estão disponíveis
nos informativos enviados por e-mail, e a lista
contendo os nomes dos responsáveis pelo
recebimento dos projetos já está disponível
na intranet na página do MelhorAção. Ainda
dá tempo, colegas!

