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Queijos premiados em Uberlândia

Uberlândia já tem dois representantes para o
Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal
de 2018. A seleção foi no dia 5 de setembro, no
2º Concurso Regional do Queijo Minas Artesanal
- Região do Triângulo Mineiro, realizado na 54ª
Exposição Agropecuária de Uberlândia – Camaru 2017. Os produtores são Sirlane Aparecida de
Jordão, do queijo Jordão, e Maria Ieda de Jesus,
do queijo Eldorado de Minas. A região do Triângulo Mineiro tem outros três representantes para
a disputa de melhor queijo do Estado: Dário Peixoto de Oliveira, do queijo Oliveira, do município
de Araguari; Gilson Fernandes da Cruz, do quei-

Sementes Presentes
em Nanuque

O município de Nanuque sediou a 3ª etapa do
Projeto Sementes Presentes, do Governo de
Minas, que tem como objetivo proporcionar
aos agricultores e produtores, prioritariamente
os inscritos do CadÚnico, segurança alimentar
e geração de trabalho e renda. Nessa etapa foram discutidas estratégias para a seleção das
famílias beneficiárias.Durante o evento estiveram presentes as equipes da Emater-MG de
Ataleia, Carlos Chagas, Serra dos Aimorés,
Nanuque, além da Unidade Regional de Teófilo
Otoni. Também contou com a participação do
prefeito, Roberto de Jesus, e de representantes da Secretaria de Assistência Social, Sedese, Seplag e Secretarias de Agricultura de Serra dos Aimorés e Nanuque. O projeto prevê o
aperfeiçoamento das áreas de produção, com
assistência técnica e recebimento de insumos,
além de suporte para o acesso às compras da
alimentação escolar. Em 2017, serão beneficiados 129 municípios nos territórios prioritários –
Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha, Mucuri, Vale
do Rio Doce e Norte.

de setembro de 2017

jo Fernandes, e Jales Clemente de Oliveira, do
queijo Luana, ambos de Monte Carmelo. “Nossos produtos são de qualidade compatível com
os demais queijos de Minas Gerais”, afirma o
gerente regional da Emater-MG em Uberlândia,
Gilberto Carlos de Freitas. A secretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distrito de
Uberlândia, Walkíria Naves, afirmou que, apesar
de nova, a região do Triângulo Mineiro apresenta queijos de alta qualidade. “Observamos uma
evolução muito grande quando vemos esses
produtores saírem de suas propriedades para
apresentar seus queijos em concursos”, afirmou.

Carvalhos lidera em
vendas do Pró-Genética

O município de Carvalhos, da regional Juiz de
Fora, foi o destaque nas vendas do Pró-Genética, entre os eventos realizados nos últimos dois
meses. Na feira de animais realizada no dia 1º
de setembro, no Parque de Exposições do município, foram vendidos 24 touros. No total, nas
sete feiras realizadas entre 18 de agosto e 2 de
setembro, foram comercializados 105 animais,
sendo 99 touros e 14 fêmeas.
Confira a seguir o balanço das outras seis feiras
realizadas em Minas Gerais nas últimas semanas, em parceria com a ABCZ:
Bom Sucesso (18/08)

15 touros e
8 fêmeas

Luz (19/08)

19 touros

Ituiutaba (01/09)

Felício dos Santos (02/09)

20 touros
2 touros
e 6 fêmeas
8 touros

Tarumirim (02/09)

11 touros

Bonfim (01/09)

Video sobre agroecologia
na Mantiqueira

O gerente Hildebrando Lopes, da regional Juiz
de Fora, informa que está disponível um documentário sobre o Encontro Regional de Agroecologia na Mantiqueira, realizado em Bocaina
de Minas, nos dias 23 e 24 de agosto. Com o
tema "Reinventando Relações – Do campo ao
consumidor", o evento reuniu agricultores, técnicos, lideranças e consumidores, que trocaram
experiências e conheceram mais sobre o sistema de produção agroecológica na Serra da
Mantiqueira.
O video está disponível no endereço
eletrônico: https://vimeo.com/231703037

Em busca de soluções

para o rio Xopotó

A Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco foi palco do 1º Fórum Legislativo de Ações
Ambientais da Bacia de Xopotó, no dia 22 de
agosto. Cerca de 150 pessoas assistiram às
palestras sobre os problemas e possíveis soluções para a preservação do meio ambiente
na região, na Zona da Mata.O gerente regional da Emater-MG em Ponte Nova e interino
em Viçosa, Deonir Luiz DallPai, fez uma apresentação sobre as relações entre a extensão
rural e o desenvolvimento. Já o coordenador
técnico de Meio Ambiente, Marcelo Libânio,
falou sobre como implementar ações coletivas
na bacia do Xopotó. Outra contribuição foi do
presidente da Associação de Amigos do Xopotó (Amix), engenheiro agrônomo Raul Cardoso
Filho, que apresentou a palestra "Programa de
Produção de Água e Saneamento Rural".

