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EMATER-MG: 69 ANOS!
Surpresas, mudanças, incentivos
e boas expectativas permearam
as festividades dos 69 anos da
Emater. Realizado na manhã de
quarta-feira, dia 6 (também Dia
do Extensionista Rural), o evento
foi prestigiado pelos profissionais da Empresa e importantes
autoridades, como a presidente
do Servas, Carolina Pimentel, o
secretário adjunto da Secretaria
Especial de Agricultura Familiar
e do Desenvolvimento Agrário,
José Ricardo Roseno e o secretário de Agricultura, Pedro Leitão.
“A Emater-MG é um pilar importantíssimo para a Secretaria de
Agricultura, porque é ela que faz
o contato com os municípios, com
o produtor rural. A Emater-MG faz
a política pública na agricultura
familiar ser possível”, afirmou.

Como em todos os
anos, o momento da
entrega de medalhas por tempo de
serviço é um ponto
alto da festividade.
Hora de aplaudir a
história de cada colega com a Extensão Rural, seja com
dez anos de estrada
ou com 40.

A agricultura, o verde
da sustentabilidade, o
triângulo - marcante na
bandeira de Minas - e a
casa rural, representando a família no campo:
estes são os elementos que moldam a nova
logomarca da Emater.
Mais moderna e adequada ao nosso trabalho, a nova identidade
visual foi apresentada pelo presidente Glenio
Martins durante as comemorações, junto a um

filme institucional e uma série de vídeos técnicos. E aí, o que achou?

Para dar as boas-vindas aos presentes,
o coral da Emater-MG, composto por 27
profissionais da Empresa e regido pelo
maestro Francisco Simal, levou emoção
ao auditório com sua música.

Emater acontece

Os três melhores trabalhos do MelhorAção 2017 foram apresentados em vídeo, com depoimentos emocionantes de todos os envolvidos. Este ano, os
temas “agroecologia” e “educação de jovens e adultos no campo” figuraram entre os campeões. Parabéns, colegas!
Os parceiros que, durante o ano, andaram
lado a lado com a Emater, apoiando a implementação de políticas
públicas para o desenvolvimento
sustentável, foram lembrados e
agradecidos.

Para celebrar a grande parceria entre Emater e Banco do
Brasil, foram homenageados
os cinco extensionistas que
mais implementaram o crédito rural por meio do Correspondente Bancário Agropecuário (Coban). Entre julho e
outubro deste ano, nossa Empresa atuou em mais de 3.200
operações de cadastramento.

Durante a cerimônia,
foi entregue, de forma
simbólica, as chaves
de dois novos veículos,
representando
uma
nova frota de 184 carros que vão auxiliar
nossos técnicos do interior durante o ano
de 2018. Os veículos
foram comprados com
recursos do Governo
do Estado, por meio da
Emater-MG e da Sead.

Durante o café servido ao fim da solenidade,
os presentes foram brindados com as mais
marcantes canções sertanejas. O colega
Bruno Brandão, de Piedade dos Gerais, colocou o talento para fora e cantou bonito ao
lado da dupla Márcia & Maciel e Keila Gaga,
artistas da comunidade Noiva do Cordeiro.

