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ENCONTROS PROMISSORES!

Mais um município!

O Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, foi
tomado pela Extensão Rural nesta terça, dia 23.
Toda a diretoria executiva e os gerentes regionais,
junto com o secretário de Agricultura, João Cruz,
foram receber das mãos do governador Fernando Pimentel 64 novos veículos, que vão engrossar ainda mais a frota de todas as uregis. Durante
a cerimônia, Pimentel também anunciou estar
pronto para ser enviado à Assembleia Legislativa

o projeto de lei que cria o quadro de pessoal e
plano de carreira da Emater. “A aprovação do projeto é fundamental para darmos prosseguimento a uma demanda prioritária para todos nós: a
continuidade do concurso público. O gesto do
governador demonstra o seu compromisso com
os agricultores familiares. Nossa conversa foi de
alto nível”, declarou o presidente Glenio Martins
em carta enviada a todos os profissionais.
E os bons encontros da semana não pararam
por aí. Além de uma reunião gerencial para
debater o Crédito Rural no estado e reforçar
a atuação da Emater no desenvolvimento
desta política pública, o presidente está,
nesta sexta, visitando a regional de Passos
para dialogar com nossos colegas e buscar
não só demandas, mas também a opinião
de quem vive a realidade da região todos
os dias. A agenda ainda conta com uma reunião com lideranças locais para discutir o
desenvolvimento da agricultura familiar.

Caloroso reconhecimento!
Os técnicos da Emater
no interior são sempre
muito queridos e respeitados, afinal, todos
trazem com seu trabalho um sopro de esperança e dias melhores
para os agricultores.
Um exemplo é o Paulo Humberto Rosa, de
Congonhas. Extensionista rural há mais de
35 anos, 14 desses trabalhando no município, Paulo recebeu este mês um bonito e-mail do diretor

de Desenvolvimento Rural do município, Wedson
José Guerra. Nele, palavras de carinho e um agradecimento sincero ao empenho do nosso colega
para o crescimento da região: “Pessoa simples,
carismática, contador de ‘causos’ e com presença
sempre festejada onde quer que vá. Gostaria de
dizer que, se o Paulo não existisse, nós teríamos
que criá-lo. E, com certeza, não seria tão completo.
Obrigado em nome de nossos produtores rurais”.
Nosso colega ficou tão satisfeito com a lembrança
que quis compartilhar o momento com toda a Empresa: “Quando temos muito tempo de casa, estas
pequenas homenagens fazem um bem danado,
pois nos sentimos muito valorizados”. Parabéns!

As feiras livres estão cada vez mais presentes no interior, levando qualidade de alimentação e de vida
a todos os moradores dos municípios que abraçam
a ideia. Recentemente, nossos colegas de São Bento Abade, com o apoio das instituições parceiras,
contemplaram muitos agricultores com os kits de
barraquinhas. Agora, todo sábado é dia abastecer
a sacola com produtos orgânicos e saudáveis!

Bovinocultura em alta!
Mais de 200 participantes fizeram do 3º Torneio Leiteiro de Curral de Vermelho Novo,
realizado no início de agosto, um grande sucesso de expectativas. Os produtores e patrocinadores presentes puderam participar de
duas palestras sobre manejo de pastagem e
produção de silagem, além de entrarem em
contato com empresas da cadeia produtiva
do leite. Entre os vencedores do evento, merecem destaque o casal Jovelino e Dalva Lúcia
de Oliveira que, com apenas oito meses trabalhando a bovinocultura de leite juntos com
a Emater, já faturaram um pódio.
Durante o mês de agosto e início de setembro,
15 produtores rurais serão capacitados no curso de ordenhador/vaqueiro no município de
Lagoa Grande. Fruto de um convênio com o
Ministério da Agricultura, o curso já apresentou
três dos seus quatro módulos. Entre os assuntos
tratados, qualidade do leite, higiene da ordenha, alimentação, genética, práticas de manejo
e melhoramento do rebanho foram debatidos
nos encontros. O fim da capacitação está marcado para semana que vem, com um assunto
muito importante e atual: o meio ambiente.

