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UMA VIAGEM INESQUECÍVEL!

É dia de índio!

A turma vencedora do MelhorAção já está de volta
da bela viagem que ganhou no final do ano passado. De 26 a 30 de junho, nossos colegas, acompanhados da gerente Mariza Flores, fizeram as malas para uma temporada no Rio Grande do Sul! O
roteiro começou em Porto Alegre, seguindo para
os municípios de Nova Petrópolis, Caxias do Sul e
Sapiranga. Entre as tantas descobertas, o grupo
acompanhou de perto o Projeto Verde Sinos, trabalho intenso de recuperação da microbacia do
Rio dos Sinos, um dos mais poluídos da capital.
Além do propósito de valorizar experiências que
tem melhorado a vida de muitos agricultores fami-

liares no interior, o MelhorAção pretende, com as
viagens técnicas, ampliar o conhecimento dos premiados e, quem sabe, trazer experiências que possam ser aplicadas em nossa Empresa. “A Emater-RS
também é uma empresa antiga na Extensão Rural,
com belíssimos exemplos de trabalho. O que mais
marcou nossa visita foi ver o trabalho feito junto às
cooperativas. Essa é a grande lição que estamos levando”, relatou Mariza. Em breve, toda essa história
vai ser relatada em detalhes na Revista MelhorAção
2016. E já fica o aviso: se você, colega, tem um
trabalho interessante para mostrar, é hora de
começar a escrever. O MelhorAção 2017 vem aí!

A rotina dos nossos colegas no campo é sempre
marcada por inúmeras reuniões e encontros,
mas alguns deles são bem incomuns. Imagine a
emoção de ser saudado com um ritual indígena
de agradecimento pela assistência prestada! Foi
o que aconteceu com os extensionistas Francisco José da Silva e Selma Braun, dos escritórios de
Santa Helena de Minas e Bertópolis, e com Amadeu Vasques, da regional de Teófilo Otoni. Junto
com representantes da Funai e UFMG, eles fizeram, em maio, uma visita às aldeias de Pradinho
e Água Boa, para conversar com os líderes de
cada uma sobre a operacionalização do Programa de Fomento Rural do Brasil Sem Miséria e ouvir dos mais de 30 índios presentes os primeiros
relatos vividos a partir do programa. Sem dúvida, uma experiência bastante especial!

A SEMANA DA DIRETORIA
Na quarta-feira, dia 5, o presidente Glenio Martins recebeu a visita do prefeito de Caputira, Celso
Gonçalves Antunes, e da deputada estadual Celise Laviola. Aproveitando o encontro, um kit Feira
Livre foi entregue ao prefeito, que
ficou incumbido de repassá-lo
aos agricultores do município.

Além de ser tecladista da banda
mineira Skank, Henrique Portugal
também é um produtor rural muito
preocupado com o meio ambiente. Na quinta-feira, dia 6, ele se reuniu com Glenio Martins e o diretor
João d’Angelis. A música ficou em
segundo plano: os assuntos foram
produção orgânica e agroecológica
e, para um futuro próximo, uma boa
parceria que destaque o desenvolvimento rural com sustentabilidade.

Sabores da roça e de Minas
Quem passou pela Assembleia Legislativa na
última segunda, sem dúvida, ficou com água
na boca e deparou, pelo menos, com uma
grande novidade: a queca. “É um bolo feito em
Nova Lima com frutas secas, sementes e mel,
e que tem influência dos bolos ingleses”, explicou a colega Eugênia Mara Gonçalves. Esse
e outros tantos quitutes com sabor mineiro
estavam espalhados pela Feira da Agricultura
Familiar, que abriu a Semana da Gastronomia
Mineira, em Belo Horizonte. Feita em parceria com a Emater, ALMG, Frente da Gastronomia Mineira e Instituto Eduardo Frieiro, a feira
contou com, aproximadamente, vinte barracas vindas de Congonhas, Itaverava e Barão
de Cocais, sem contar com o artesanato de
um grupo de mulheres de Ritápolis.

