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CONHECIMENTO PARA A VIDA!

GIRO PELAS REGIONAIS

JANAÚBA
No início de junho, 86 pecuaristas e agricultores da região de Montezuma se reuniram para o
I Seminário de Bovinocultura. Coordenado pelo
colega Sérgio Moreira, o evento trouxe aos presentes bastante conhecimento sobre as atividades leiteira e de corte, com palestras sobre procedimentos primários na bovinocultura, cultura do
sorgo, cana forrageira na alimentação de bovinos
e sanidade animal.

Para Wagner Fani, da regional de Belo Horizonte,
a Emater caminha em passos certos quando possibilita aos técnicos a oportunidade de entrarem
em contato com o futuro. Tanta satisfação tem
motivo: o colega, junto com Fernando Tinoco e
uma comitiva de agricultores familiares de Sete
Lagoas, passou um dia dentro da Hortitec, em
Holambra, São Paulo. Considerada a principal feira da América Latina dedicada exclusivamente à
horticultura, o evento chegou à sua 24ª edição no
mês de junho, e trouxe para os presentes as gran-

des novidades do setor. Nossa turma participou
de uma visita técnica na unidade demonstrativa
da Feltrin Sementes e visitou, ainda, diversos estandes de fertilizantes orgânicos e insumos. “Com
essas oportunidades, a Emater vai aprimorando
o conhecimento e fazendo parcerias com marcas
que possam nos apoiar nos Dias de Campo. Uma
empresa, para ser grande, precisa participar desses eventos. Os técnicos ganham, os agricultores
assistidos por nós também ganham. O saldo é positivo para todos”, concluiu Wagner.

MONTES CLAROS
Em parceria com a prefeitura de Bocaiúva, a Emater realizou no fim de maio, o II Seminário de Avicultura Caipira. O evento foi uma solicitação dos
avicultores do município que identificaram uma
perda na produtividade de ovos caipiras e desenvolvimento dos frangos, e também, no aumento
do índice de mortalidade das aves. O objetivo foi
estimular a produção correta da atividade avícola
e sanar as dúvidas sobre o manejo de frangos.

BARRAQUINHA DO ARTHUR!
O mutirão para ajudar
o pequeno Arthur, filho
do nosso colega Geraldo Magelo Martins,
da regional de Montes
Claros, continua firme e
forte! Para quem não se
lembra, os pais do menino precisam juntar a quantia de 300 mil reais
para uma importante e decisiva cirurgia do filho,
portador da síndrome cardiofaciocutânea. Então,
uma barraquinha muito especial será montada na
VII Feira da Agricultura Familiar de Motes Claros, e
todo o dinheiro arrecadado será revertido para a
causa. Como podemos contribuir? Simples! A or-

ganização da barraca precisa de doações: peito
ou filé de frango, carne de boi, tempero, óleo, gás,
cheiro verde, frutas, polpas, vasilhames, copos e
colheres descartáveis. Para os colegas que estão
longe da unidade regional, foi disponibilizada
uma conta para receber doações para o sucesso
da iniciativa. O prazo final para as contribuições é
o dia 5 de julho, próxima quarta-feira!
Banco do Brasil
Titular da conta: Maria Elizabete
Agência: 3209-3
Conta: 19902-8

SÃO FRANCISCO
Também nos primeiros dias do mês, um evento
Ação Global especial de Meio Ambiente aportou
em Brasília de Minas, e contou com 800 presentes.
O roteiro de atividades contou com emissão de documentos, palestras sobre saúde bucal e da família,
meio ambiente e crédito rural, sem contar o resgate
da identidade camponesa e cidadania participativa
da família rural, que tem função vital no município.

