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TRABALHANDO PELA SAÚDE!
De casa nova!

Alguns colegas da Empresa estiveram presentes em uma reunião no último dia 19,
em Buritizeiro, para articular boas iniciativas junto aos profissionais da Fundação
Educacional Caio Martins (Fucam). Com o
intuito de manter o consumo alimentar de
peixes pelos alunos atendidos pela instituição, promover a venda de excedentes e,
claro, beneficiar famílias ligadas aos projetos da agricultura familiar solidária, a reunião foi pautada por várias propostas, entre elas a assistência técnica da Emater na
elaboração do projeto de piscicultura em
tanques rede e escavado em propriedades
rurais da Fucam, bem como o acompanhamento biométrico dos peixes.

A regional de Juiz de Fora somou esforços com
a prefeitura de Liberdade para implantar um
ótimo projeto piloto: o tratamento de água com
tecnologias de baixo custo. A comunidade rural do Mato Virgem foi a escolhida para receber
o primeiro suporte, já que era uma antiga demanda tanto dos moradores quanto dos órgãos
de saúde. Com o esboço inicial do projeto feito
pelos nossos colegas de Empresa, a prefeitura
do município entrou com materiais de alvenaria de ótimo preço para construir uma solução
efetiva para o tratamento de água. O próximo
passo será a construção de fossas sépticas de
evapotranspiração com uso pneus, e além: desenvolver um protocolo de implantação de tratamentos de água e esgoto sanitário, que possa
ser expandido para toda a região.

A tradicional feirinha da agricultura familiar de
Pará de Minas vai ganhar uma casa nova em menos de um mês! Após mais de duas décadas levando qualidade aos consumidores, uma reivindicação antiga por parte dos produtores de encontrar
um lugar com mais segurança e comodidade aos
fregueses finalmente foi atendida. A partir do dia
4 de novembro, a nova fase da feirinha começa,
em um lugar reformado e adaptado para receber
as barraquinhas. O sorteio do espaço fixo de cada
produtor foi realizado no início deste mês. De
acordo com a colega Kênia Lasmar, pelo menos
duas ótimas conquistas virão junto com a mudança: agora a feirinha vai funcionar não só todas
as sextas, mas também aos sábados, e o número
de produtores que comercializam seus alimentos
orgânicos também vai aumentar!

Mel em alta!
ARQUITETANDO O FUTURO
A parceria entre a Emater e a Associação dos
Apicultores (Apimig) está trazendo ótimos resultados para o município de Mirabela. Para se ter
uma ideia, na última safra, foram comercializadas
11 toneladas de mel de abelha orgânico, que proporcionou um grande incremento de renda na
vida de 20 apicultores do município. E para fortalecer ainda mais este cenário, no dia 7 de outubro
foi realizado o primeiro Dia de Campo da Apicultura em Mirabela, evento que reuniu os produtores da região e simpatizantes desta prática.

Pouco mais de dois meses para nos despedirmos
de 2016! Momento, então, de fazer um balanço
do que passou e olhar para 2017 com olhos estratégicos. E “planejamento” foi a palavra que
norteou toda a reunião gerencial da Emater, realizada esta semana, nos dias 26 e 27, em Caeté.
A abertura dos trabalhos foi feita pelo presidente
Glenio Martins e, durante o restante do evento,
gerentes e coordenadores tiveram uma conversa
bastante afinada com a diretoria sobre as metas
futuras (atendimento aos agricultores, cadeias
do café e bovina, entre outras), todas alinhadas à
agenda estratégica da Empresa.

A segunda etapa do MelhorAção 2016 já
começou, e a sua participação é de grande
importância! Este ano, nossos extensionistas capricharam no empenho e o número de
projetos inscritos foi muito maior que o de
2015: 70, ao todo. Agora, chegou sua vez de
dizer qual o meu melhor representante da
sua unidade regional. Os candidatos à vaga
estão esperando o seu voto até o dia 7 de
novembro. É só entrar na intranet, clicar no
ícone do MelhorAção e escolher quem merece ir para a próxima fase do prêmio. Não
deixe de contribuir!

