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MÉRITO AGROPECUÁRIO Piscicultura
em Debate
Dentre os homenageados de 2017 a receber a
medalha e o diploma Mérito Agropecuário, no
município de Patrocínio, estava Glenio Martins.
A notícia da solenidade, que teve sua décima
terceira edição realizada no dia 24, na Câmara
Municipal da cidade, foi recebida com grande
orgulho pelo presidente: “É um reconhecimento do papel da Emater nessa agenda da cafeicultura. Fico muito feliz e honrado de poder
representar a Empresa, como presidente dela”.
Em seu discurso, Glenio também reafirmou a
consolidação do segmento cafeeiro no Estado.
“Estamos ampliando a estratégia de mercados
internacionais, por meio do programa Certifica
Minas Café, e fazendo o mapeamento do par-

Expozebu 2017
No último sábado, dia 29, o presidente Glenio Martins esteve presente, também, na abertura da Expozebu 2017, um dos grandes eventos de Uberaba e do setor agropecuário. Na oportunidade, foi
assinado pelo secretário de Agricultura, Pedro Leitão, a renovação do Termo de Cooperação Técnica
Pró-Genética, programa que, em seus 10 anos de
existência, já comercializou mais de 10.000 animais
geneticamente melhorados em feiras e leilões e,

Novo Gás

A quarta edição do Encontro de Organizações Comunitárias agitou os produtores de Cabo Verde no último dia 26.
Com o objetivo de promover uma capacitação e reciclar as informações sobre
associativismo e gestão social, o evento
teve presença de 11 conselhos e associações, além de profissionais da Emater e
autoridades. A programação envolveu

que cafeeiro, que é uma ação inédita e que vai
nos possibilitar uma previsão de safra mais assertiva”, concluiu.
em 2017, de acordo com previsões da Emater, serão realizados 102 eventos com a marca e qualidade do programa. Por fim, foi feito o lançamento
do aplicativo do Pró-Genética para smartphones e
tablets, desenvolvido pela ABCZ em parceria com
a Emater. Isto vai facilitar o acesso dos produtores
interessados nos animais disponíveis no cadastro,
para melhoramento de seus rebanhos. Outra parceria firmada foi entre a Secretaria de Agricultura,
a ABCZ e o Banco do Brasil para o fortalecimento e
divulgação do crédito rural.

dinâmicas participativas e grande participação de nossos técnicos: Marcelo Bonfim promoveu uma palestra motivacional
interativa e uma discussão sobre as demandas e funções dentro de uma organização foi promovida pela colega Aline
Oliveira. Além disso, houve um momento
para discussão e debate dos conselhos e
associações, a fim de todos os presentes
refletirem sobre sua atuação e proporem
um projeto e plano de ação para ser executado durante este ano.

Pescadores, piscicultores, agricultores familiares e autoridades de diversos municípios estiveram presentes no Seminário
de Piscicultura e Pesca Artesanal do Norte de Minas, realizado no dia 18 de abril,
em Buritizeiro. O evento foi uma junção
de esforços de vários parceiros (prefeituras, CMDRS, Codevasf, sindicatos de trabalhadores, Banco do Nordeste e Banco do
Brasil) e teve como objetivo buscar maior
eficiência e dinâmica das políticas públicas voltadas para o setor e novas tecnologias como forma de melhorar a atividade
e a produção do contexto regional. Segundo o colega Luiz Fernando Mendes, teve
êxito em todos os quesitos: “Esse evento
veio para nortear a atividade, levando em
consideração a importância econômica e
bem como aspecto ambientais para legalização dos projetos de piscicultura”. Para o
agricultor José Lúcio, um dos cerca de 250
participantes do seminário, o evento foi de
suma importância para o enriquecimento e desenvolvimento hábil da atividade.
“Participar deste seminário foi um incentivo a mais aumentar a criação de peixes na
minha propriedade e trabalhar conforme
preceitos que a atividade exige”, afirmou.

