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Buscando a excelência
Produtores de queijo Minas Artesanal do Triângulo, juntamente com
coordenadores estaduais do programa, se reuniram com a pesquisadora e
doutora Fabiana Viana, da Fundação Ezequiel Dias, no dia 23. O objetivo do
encontro, realizado em Uberlândia, foi esclarecer questões sobre o projeto
de pesquisa denominado “Padronização do processo de fabricação do
queijo da região do Triângulo Mineiro para melhoria da qualidade sanitária”.

Regional Ponta Nova em ação!
O dia 21 de abril, em Minas Gerais, é sempre
comemorado de forma muito especial. Todos os anos,
em Ouro Preto, é realizada a solenidade de entrega
da Medalha da Inconfidência, considerada a maior
honraria concedida pelo Estado de Minas Gerais.
Este ano, foram agraciadas 170 personalidades e
instituições. Dentre elas, o presidente Glenio Martins,
que relatou em um texto nas suas redes sociais a
emoção do momento:
“Fazer o melhor possível dentro
das condições dadas, persistir e se
entregar com disciplina às missões
públicas são caminhos de uma
boa gestão. Resultados são mais
importantes que reconhecimento,
mas ser reconhecido por algo é muito
estimulante. Esta medalha simboliza,
também, o trabalho competente

de todos os profissionais que, há 70
anos, fazem da nossa agricultura
uma das maiores riquezas do nosso
estado. Compartilho a medalha
com todos os agricultores de Minas
Gerais e profissionais da EmaterMG, assim como as palavras de
carinho e admiração do nosso
governador Fernando Pimentel”.

No dia 6, a comunidade do
Souza, no município de Amparo
da Serra, recebeu um Dia de
Campo sobre poda do café. Além
de demonstrações práticas em
lavouras, o colega Flávio Geraldo da
Cunha apresentou aos produtores
participantes os critérios técnicos e
benefícios da prática.

Os colegas José Albeny e Manoel
Lúcio Morais, aliados a parceiros
da região, realizaram um Dia
de Campo em Rio Casca, no
último dia 13, para apresentar
duas novas variedades de capim
desenvolvidos pela Embrapa: o
Elefante BRS Capiaçu e o Elefante
Anão BRS Kurumi.

70 ANOS
Você sabia que o primeiro
projeto do fogão a lenha
sem fumaça foi uma criação
de José de Barros Marques,
extensionista da ACAR na
década de 1960? Hoje, há
vários modelos conhecidos
como “ecofogões”, por
consumirem menos lenha
e reduzir os poluentes
lançados no ar.

