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PAA E PNAE EM FOCO!

GIRO PELAS REGIONAIS

ALFENAS

TODOS JUNTOS PELO ARTHUR!

Semana de ótimos encontros e debates a respeito
dos dois programas: na segunda-feira, 5, prefeitos
e representantes de 36 municípios estiveram na
sede da Emater para participarem da assinatura
do Termo de Cooperação Técnica de participação
no PAA. Firmado com o Governo de Minas Gerais,
por intermédio da Emater e da Seda, a ação irá beneficiar 800 agricultores familiares da região do semiárido. “É raro um programa que você consegue
atender de forma objetiva dois públicos diferentes.
Essa entrega é maior do que qualquer entrega física, porque esse dinheiro vai direto para os municípios e para quem está precisando dos alimentos”,
destacou o presidente Glenio Martins. A solenidade contou, ainda, com a participação do secretário
de Agricultura, Pedro Leitão, e do secretário de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo.
Já na quinta, dia 8, foi a vez de extensionistas da
Empresa e representantes de outras instituições
discutirem, na Unidade Central, o fortalecimento
das ações do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) na região metropolitana da capital. Após os debates, que duraram todo o dia, um
relatório foi criado com propostas de estratégias
para o aprimoramento do programa.

Apesar da pouca idade, Arthur Emanuel
Martins já tem uma
história de vida marcada por muita força.
Filho do nosso colega Geraldo Magelo
Martins, de Montes
Claros, o pequeno
Arthur vem enfrentando graves problemas de saúde desde o seu
nascimento. E foi identificado em seu organismo,
recentemente, uma mutação patogênica associada à Síndrome Cardiofaciocutânea. Por uma recomendação médica de caráter urgente, o garotinho precisa se submeter a uma nova cirurgia, que
só é realizada no Hospital da AACD, em São Paulo.
O valor, porém, é o grande impasse: cerca de 300
mil reais. Os moradores de Montes Claros já abraçaram a causa e criaram o Grupo Solidário Viva Arthur, que se mobiliza para angariar o dinheiro necessário para a operação. Também foi criado um
grupo no Facebook que promove, diariamente,
um leilão virtual com produtos e objetos doados.
E todos nós, com certeza, podemos contribuir de
alguma forma. Vamos ajudar o Arthur?
Conta Banco do Brasil
Geraldo Magelo Martins de Abreu
Agência: 3209- 3
Conta 31.692-X
Variação: 51
Para participar do grupo de leilões no Facebook,
acesse:
https://www.facebook.com/groups/
LEILOESVIVAARTHUR/

Os alunos das escolas municipais rurais Marta
Martins Machado e Astolfo Moreira de Carvalho
tiveram uma terça-feira (6) bastante animada!
Na 4ª Semana do Meio Ambiente, todo o grupo escolar assistiu a palestras sobre a importância da preservação ambiental e recuperação
de nascentes. A turma acompanhou, ainda, o
plantio de mudas de árvores nativas na fazenda
Pinhal, junto dos nossos colegas do escritório
local, Claudio Salim e Fátima Mendes.

CAPELINHA
Uma palestra sobre recuperação de áreas degradadas foi realizada para 110 participantes em
Franciscópolis, na última semana. Sob o comando do nosso colega Guilherme Sales, foi apresentada aos agricultores o projeto de melhoria da
fertilidade de solos do município, o Projeto Rural
Sustentável e o convênio Mapa Bovinocultura.

JANAÚBA
Durante a 36ª Expo Janaúba, Emater e Epamig
realizaram, no dia 6, o workshop “Alternativas
forrageiras para o semiárido mineiro, com o
apoio da UFMG, Unimontes e Tecnutri.

