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CRIATIVIDADE MUDANDO VIDAS! MAIS ENCONTROS!
Nos últimos dias, o presidente Glenio Martins
colocou o pé na estrada de verdade e adicionou
mais três unidades regionais à sua meta de conhecer de perto toda a Empresa. Na sexta passada, dia 18, o encontro foi com a turma de Viçosa.
Na segunda, dia 20, foi a vez de Divinópolis, seguida pela regional de Sete Lagoas, no dia 24.
Em todas elas, como sempre, o presidente repassou o panorama geral da Emater e as conquistas
alcançadas em 2016, além de ouvir as principais
demandas de cada região e profissional.

O Projeto de Dinamização Econômica de Redes
de Cooperação Solidária, que já beneficiou cerca
de 85 artesãos em seis municípios e tem a Emater como parceira ativa, está transformando a
vida de muitos em Diamantina. Por meio de um
edital da Unisol Brasil, foi aprovado um projeto
para qualificar grupos de artesãos, possibilitar
a ampliação do volume de vendas e a inclusão,
principalmente, de mulheres e jovens no mercado. Para tanto, foram contratados os serviços da
designer Fernanda Sklovscky, profissional com a
sensibilidade certa para buscar o resgate e valorização da identidade cultural expressa nos pro-

dutos. Junto a ela, nossos colegas Breno Santos,
Clea Venina, Claudete Maria Costa e técnicos dos
municípios Alvorada de Minas, Diamantina, Couto Magalhães de Minas, Serro, entre outros, estão tirando todas as ideias do papel. Estão sendo
realizadas, por exemplo, 15 oficinas com técnicas de produção diversas e desenvolvimento de
novos produtos em artesanato com identidade
regional, voltados para alcance de novos mercados. Os artesãos são orientados, também, sobre
comercialização em mídias sociais e participação em Feiras de Negócios. Que trabalho lindo,
não é mesmo? Parabéns a todos!

Em Viçosa, Glenio Martins também encontrou
com representantes de 19 municípios da região e,
fechando a agenda, participou do encerramento do
12º Concurso de Cafés de Qualidade.

Trocando experiências Excelência em resultados!

O desenvolvimento sustentável da agricultura
familiar foi tema da reunião do presidente com
nove prefeitos da região de Divinópolis.

A Empresa recebeu, esta semana, a visita de representantes da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e
do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater-PR). Eles vieram conhecer
um pouco mais sobre nosso modelo de gestão e
a atuação do Departamento Técnico na disseminação de inovações tecnológicas para o agricultor familiar. “A Emater já tem um histórico famoso
sobre seu banco de informações. A experiência
acumulada aqui vai nos auxiliar bastante, e esta
troca de experiências é importante para a evolução de ambas as empresas”, afirmou Giovani Canola, chefe de gabinete da Epagri.

A Extensão Rural em Claraval cresce cada dia mais,
e os números não deixam mentir: 12 propriedades
de hortaliças orgânicas certificadas pelo IMA, oito
propriedades de hortaliças, mel, frango caipira e
culturas anuais em processo de certificação e, agora, 18 propriedades de café certificadas pela Kiwa
BCS Brasil. Na última semana de outubro, auditores da BCS e Coopfam (Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo), fizeram auditorias
nas propriedades de café orgânico. E o resultado
foi animador: todas as propriedades estão aptas
a serem certificadas, bastando apenas pequenas
adequações. Parabéns ao grupo de cafeicultores
e, claro, aos extensionistas pelos belos resultados!

Em Sete Lagoas, 12 prefeitos e demais autoridades
da região falaram com o presidente sobre a
importância das parcerias em prol da agricultura
familiar.

