Emater

7

de dezembro de 2016

Assessoria de Comunicação da Emater-MG - Ascom
Jornalista responsável: Aline Louise
Apoio: Thiara Vieira e Rafael Soal
Diagramação: Cezar Hemetrio

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO: 68 ANOS!

“Semeando conhecimento, cultivando sonhos, fomentando vida”. Foi com este slogan
que a Emater comemorou mais um ano de
existência na terça-feira, dia 6 de dezembro.
A data, que também marca o Dia do Extensionista Rural, foi celebrada na Unidade Central com muitas atrações, novidades e convidados! “A Emater-MG é fundamental para o
desenvolvimento agropecuário do Estado.
Vocês criaram este sistema no Brasil e hoje
são referência, um dos modelos mais bem-sucedidos de assistência técnica e extensão
rural do país”, afirmou o secretário de Agricultura, João Cruz.
De acordo com o presidente Glenio Martins,
apesar do delicado momento vivido no Brasil, este foi um ano positivo para a Empresa:

“Em outubro, 400 servidores concluíram pós-graduação em Extensão Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. Além disso, nossa
plataforma de Ensino a Distância está sendo
estruturada e já oferecemos cursos sobre cafeicultura e de qualificação para todas as secretárias dos escritórios locais”. Foram feitos,
também, investimentos fundamentais para

a infraestrutura e o bom funcionamento da
Empresa. Mais de 90 novos veículos, 100 novas estações de trabalho, 70 computadores
e notebooks, 500 tabletes e 360 impressoras
a laser qualificaram ainda mais nosso trabalho. Que 2017 venha repleto de desafios, e
que todos nós continuemos perseverantes
na nossa missão de extensionistas!

Muitos parceiros da Empresa, engajados nas políticas públicas que impulsionam a atividade agropecuária e o desenvolvimento sustentável, receberam condecorações no evento: a Secretaria
de Desenvolvimento Agrário, o Banco do Brasil,
o secretário especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno, o
deputado Reginaldo Lopes, o cacique Bayara (da
aldeia Gerú Tucunâ Pataxó), a jovem agricultora
Joelma Rocha, o agricultor Nagib Fernandes, o
extensionista colega Rogério Lages, entre outros.

Durante a cerimônia, foi lançado o Portal da
Agricultura Familiar, uma ótima iniciativa que
visa divulgar os produtos da agricultura familiar
e as demandas das escolas e instituições estaduais de Minas Gerais. No portal, estão cadastrados
agricultores familiares, suas organizações e os

produtos ofertados por eles, bem como os editais de Chamadas Públicas de escolas e órgãos
estaduais, com as especificações de suas demandas por alimentos. “Nós queremos cada vez
mais investir no desenvolvimento da agricultura
familiar. E nada melhor do que articularmos a
educação e um projeto como esse que vai levar
alimentação saudável para todas as crianças. O
portal é fundamental porque vai aproximar a
demanda da oferta”, disse a Secretária de Educação, Macaé Evaristo dos Santos. A Emater é responsável pela divulgação do portal, mobilização
e cadastramento dos agricultores familiares no
site. Para saber mais sobre esta novidade, acesse
www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.

O presidente Glenio Martins e o secretário da
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo
Roseno, assinaram um termo de compromisso para o fortalecimento da agricultura familiar. De acordo com o documento, será repassado à Emater, em 2016, o valor de R$ 13,8
milhões. Os recursos serão utilizados para
investimentos na infraestrutura da Empresa,
estruturação de centros de comercialização
da agricultura familiar e compra de kits de
feira e patrulhas mecanizadas para os agricultores familiares.

Emater acontece
OS GRANDES MOMENTOS!

Mais de 30 colegas receberam, este ano, a medalha por tempo de serviço. Entre eles, duas grandes pratas da casa: Maurício Fernandes, que completou
45 anos de Extensão, e Osvaldo Magalhães, com incríveis 50 anos!
Momento de homenagear, também, os colegas
que contribuíram por
toda a vida para o crescimento da Empresa e,
agora, curtem suas merecidas aposentadorias. A
turma do PDV veio matar
a saudade da Empresa
e recebeu aplausos pela
missão cumprida!
O coral da Emater abriu as festividades com seu habitual talento. Foram entoadas três canções,
acompanhadas, desta vez, com
belos instrumentos percussivos.
O destaque foi a última música,
uma versão em português para o
clássico de Leonard Cohen, “Hallelujah”.

A confraternização não tinha apenas um delicioso lanche, mas também muita cultura! Os
presentes puderam apreciar a dança Auê Pantiôrrãn Pataxó, cantada na língua da comunidade
indígena Pataxó, da aldeia Gerú Tucunã Pataxó,

do Vale do Rio Doce. Os grupos das plantadeiras
e de capina RGR, ambos de Santana de Pirapama,
também mostraram sua tradição. E, por fim, o
cantor e compositor Osmar Lins abrilhantou mais
um aniversário com o toque da sua viola caipira.

O MelhorAção trouxe emoção para o evento!
Assim como todo ano, os grandes vencedores
da premiação estiveram presentes no Auditório para contar um pouco dos seus projetos e
receber o merecido prêmio! O terceiro lugar,
um empate técnico, ficou com os colegas de
Sete Lagos e Ouro Preto. A ótima estratégia
para atender agricultores familiares na elaboração do CAR levou o segundo lugar. E os grandes
campeões foram nossos colegas de Andradas,
com o projeto intitulado “Sucessão Familiar no
Bairro Serra Dos Lima”. Parabéns a todos!

No meio dessa mistura cultural, também teve
a mostra de artesanato de uma parceria entre
a Emater e a Unisol Brasil, com bordados e patchwork feitos com fibra de capim verde, bambu e palha de milho.

