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O PRIMEIRO ENCONTRO
Natural de Capitólio, formada em engenharia
florestal pela UFV e produtora de grãos em uma
propriedade rural em Bonfinópolis de Minas: no
comando da Secretaria de Agricultura desde o início do mês, Ana Maria Valentini tem anos de experiência no meio rural e, por isso, valoriza e sabe da
importância da Emater na vida do agricultor rural.
Esta foi a principal mensagem deixada em sua visita à Unidade Central, na terça-feira, dia 22. Acompanhada da diretoria, gerentes e coordenadores, a
secretária passou a tarde em companhia dos nossos colegas
e de todo o
trabalho realizado pela
Empresa. “Se
a nossa preocupação é levar inovação
e tecnologias aos pequenos produtores, isso não
vai ser feito de outra forma senão por meio da assistência técnica. Felizmente, nós temos muito orgulho da Emater. A empresa é uma referência no
Brasil. Qualquer programa que fizermos para melhorar a vida do produtor rural, passa pela Emater”,
ponderou. Além de participar de uma teleconferência com alguns gerentes regionais, Ana Valentini ainda gravou uma entrevista para o Minas Rural,
que vai ao ar no programa deste fim de semana.

HOMENAGENS AO TRABALHO DE EXTENSÃO!

O fim de ano passou, mas, com ele, vieram diversas homenagens que ficam para sempre.
Em Almenara, a gerente Lucianara Guimarães
recebeu o troféu “Vereador Joaquim Gobira de
Compromisso Ético e Social”, importância dada
a pessoas e entidades que contribuem para o
crescimento do município. A sessão solene
aconteceu em dezembro, e foi marcada por momentos de muita emoção.

Ainda em dezembro, na Câmara Municipal de
Minas Novas, as Placas Comemorativas de Cidadania Honorária foram entregues aos colegas
Mariza Martins e Luiz Antônio Borges, que trabalharam no escritório local do município por 13
anos. A honraria emocionou os extensionistas:
“Admirável o reconhecimento do município e da
população rural, que reconhece, até os dias de
hoje, as contribuições realizadas no meio rural”.

Já no último dia 16, nossos colegas de Capelinha
receberam do Rotary Club uma homenagem à
Emater, “em reconhecimento aos relevantes trabalhos que vêm prestando à nossa comunidade e região ao longo dos seus 70 anos”. Ao final,
os homenageados agradeceram e reafirmaram
o compromisso com o desenvolvimento rural
sustentável da região.

