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CONSCIÊNCIA VERDE

A FAMÍLIA DO QUEIJO MINAS
ARTESANAL VAI AUMENTAR!
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Uma aula diferente onde o tema principal foi a
preservação do meio ambiente e a celebração do
Dia da Árvore comemorado no dia 21 de setembro. Este foi o objetivo de duas palestras em escolas públicas coordenadas pelo escritório local da
Emater-MG do município de Barão de Monte Alto,
Regional Muriaé

Segundo o extensionsita da Emater-MG, Cristiano Alberto Silva, a escolha deste público é uma estratégia
que dá bons resultados. “Estamos em um momento
oportuno para falar sobre isso. O município enfrenta
uma grande crise hídrica o que deixa a população
mais sensibilizada para a preservação ambiental, uso
racional da água e da energia, por exemplo.

As palestras foram realizadas na E.E Tomás Aquino
Pereira, no dia 18 de setembro; e na E.M. Capitão
Evaristo Silveira Carvalho, no dia 6 de outubro, para
aproximadamente 460 alunos dos ensinos médio e
fundamental.

As palestras são direcionadas aos alunos, mas eles
funcionam como multiplicadores entre a família
e amigos. Com isso nosso trabalho se torna um
apoio aos professores, fortalecendo essa “consciência verde”, afirma.

O município de Porteirinha sediou, no último dia
6, o Seminário do Queijo Artesanal da Serra Geral. O evento aconteceu no Centro Cultural Anísio
Santos, com diversas palestras e vídeos sobre os
trabalhos das queijarias e relatos de casos exitosos, além, claro, de uma deliciosa degustação
de queijos. O objetivo do evento foi apresentar
e discutir as dificuldades encontradas pelos produtores na comercialização do queijo. O presidente Glenio Martins e o diretor João d’Angelis
marcaram presença e firmaram compromisso de,
a partir do próximo mês, iniciar o processo de caracterização da região.

CIPA DE
“CARA” NOVA!

GIRO PELAS REGIONAIS

Os novos membros da Comissão Interna de AciCAPELINHA
Ao longo dos anos, a produção
de alho em Minas Novas tem
sido muito baixa e, além disso,
a utilização das mesmas sementes no plantio tem causado
problemas, como o baixo rendimento da produção. Para contornar a situação, a Emater, em
parceria com a Embrapa e STR,
realizou um Dia de Campo, no
último dia 10, sobre a produção
do alho, onde 30 participantes
presenciaram demonstrações
de técnicas de cultivo.

DIAMANTINA
O parque de exposições de Faria Lemos recebeu, em junho,
cerca de 60 pessoas para participarem de um Dia de Campo com objetivo de atender
as atividades da Chamada Pública do leite. O tema central
abordado foi o manejo na alimentação de vacas leiteiras, e
os presentes receberam muito
conhecimento dos nossos técnicos da regional de Muriaé e
escritórios locais da região.

MURIAÉ
Uma Feira da Agricultura Familiar
foi realizada em Itamarandiba no
final de setembro, onde 20 agricultores familiares trouxeram à
população delícias da roça como
mel, cachaça, abacaxi, tangerina, rapadura, quitandas, queijos
e doces. No evento, que contou
com a ilustre presença do governador Fernando Pimentel, foram
montadas 10 barracas do kit feira
e, ao final, a senhora Maria Geralda Silva foi eleita a agricultora
destaque do evento.

dentes (CIPA) da Unidade Central tomaram posse na quinta-feira, 19, em solenidade oficializada pelo presidente Glenio Martins. A comissão,
responsável pela prevenção a acidentes e doenças decorrentes do trabalho e dos aspectos
que afetam a saúde e a segurança dos trabalhadores, é formada por quatro profissionais titulares (Walter Gusmão, Cristina Linhares, Edmilson
Joubert e Paulo Roldão) e quatro suplentes (Antônio Teixeira, Giordani Porto, Marimília Fernandes e Petrônio Oliveira). Os colegas eleitos cumprirão mandato de um ano. Boa sorte, equipe!

