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EXCELÊNCIA EM MEIO AMBIENTE

E, mais uma vez, a Emater figura nos primeiros lugares de uma premiação ambiental.
Dessa vez, o êxito veio dos colegas do escritório local de Dionísio que, desde 2016, se
empenham na preservação da água em três municípios das regiões Central e Leste de
Minas, pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Doce. Nesses dois anos, foram construídas mais de 700 bacias de captação em 86 propriedades dos municípios. “Os ganhos
principais são a contenção de erosão, recarga do lençol freático, revitalização das nascentes e o não assoreamento dos rios e córregos”, explica o extensionista Nilton Martins.
O esforço, além de trazer melhorias para o município, levou o terceiro lugar na categoria
“Sociedade Civil Organizada” do Prêmio de Boas Práticas Ambientais. Parabéns, turma!

Otimização
dos processos
de compras da
Emater!

Juntos rumo
ao futuro!
Foi uma segunda-feira de
reflexão para os profissionais do Polo Central da
Empresa. Durante encontro realizado em Sete Lagoas, no dia 25, foram debatidos temas importantes
que buscavam responder
um propósito: “como planejar a Emater-MG do futuro?”. Entre as palestras, o

presidente Glenio Martins
relembrou o histórico da
Extensão Rural no país. Já o
ex-ministro da Agricultura
e convidado de honra do
evento, Roberto Rodrigues,
falou com propriedade sobre o cenário do setor agropecuário e o papel da Ater
para o desenvolvimento da
agricultura familiar.

A partir de segunda, dia 2 de
julho, os processos de compras
da Emater já deverão ser lançados e acompanhados no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI). A Emater está disponibilizando uma cartilha com orientações a todos os profissionais
envolvidos nesses processos.
Também está disponível um
curso gratuito no site
www.evg.gov.br/curso/74.

Festa
no
interior

A já tradicional Feira da Agricultura Familiar
de Santa Cruz de Salinas chegou à sua nona
edição em maio. Realizadado pela prefeitura, Emater e demais parceiros, o evento
trouxe ao município cerca de 650 agricultores familiares que, além de comercializarem
produtos, participaram do Circuito de Agroecologia. Na oportunidade, também foram
contratados 26 projetos do Pronaf Agro
Amigo, para investimento na agricultura e
pecuária do município.

Explosão
de sabor!
Você já provou doce de tomate? Pois
esta foi a receita vencedora da primeira Copa Vertentes de Gastronomia, realizada em maio no município de São
João del Rei. O evento contou com a
exposição de pratos típicos das cidades que compõem a Trilha dos Inconfidentes, entre elas Barroso, a grande
campeã. O doce foi elaborado dentro
do projeto Socializando Sabores, que
tem o apoio da Emater. “Este prêmio
foi de grande representatividade, pois
valida a persistência e o esforço em
estar aqui”, contou Eliane Maria Aparecida, uma das criadoras da iguaria.

