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Talento com as palavras
Arroz com leite

A Emater está sempre revelando talentos que também atuam em outras áreas. Desta vez,
foi a colega Carmen Brettas, da Uregi de Ponte Nova. No mês passado, ela lançou o livro “O
Segredo do Grande Líder Mandela”. Quem quiser conferir o trabalho, é só entrar em contato com ela pelo e-mail carmen.brettas@emater.mg.gov.br. Boa leitura!

A festa era do arroz, mas teve espaço também
para o leite. O Concurso Leiteiro de Vacas chegou
à sua 16ª edição em Barão de Monte Alto, na Zona
da Mata, durante a XXIV Festa do Arroz . A competição foi promovida no início do mês, numa parceria da Emater, prefeitura e Comunidade Vila Vardiero. O concurso teve a participação de animais
de 10 agricultores familiares e valorizou a qualidade do produto e a produtividade na pecuária leiteira. Além da prova de produção, também houve
a 3ª Mostra de Progênies do Programa Municipal
de Inseminação Artificial “Barão do Leite”.

Intercâmbio de conhecimento

Acre e Minas Gerais estreitaram relações esta semana. Uma comitiva mineira, integrada pelo presidente da Emater-MG, Glenio Martins e o secretário
de desenvolvimento agrário, Professor Neivaldo,
esteve no estado do Norte do país, para conhecer
iniciativas de Parceria Público, Privada, Comunitária (PPC) e também levar experiências exitosas desenvolvidas pela Emater-MG, aqui nas Gerais.
Durante a passagem, a comitiva foi recebida pelo
governador do Acre, Tião Viana, em Rio Branco. “Ele ficou impressionado com o trabalho da
Emater-MG, principalmente nas cadeias de leite
e café. A ideia é, a partir desse encontro, assinarmos um termo de cooperação técnica para troca
de tecnologias”, detalhou o presidente.
No Acre, o grupo mineiro conheceu empreendimentos como o Complexo Industrial de Peixes
da Amazônia, que comercializa para os mercados
nacional e internacional; o frigorífico Dom Porquito, considerado um dos mais modernos do país
e a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), responsável pela
maior produção de castanha beneficiada do país.
A PPC propõe um novo enfoque para os produtores rurais no processo de desenvolvimento
agroindustrial. Dessa forma, eles deixam de ser
apenas fornecedores de matéria prima, para
participar de todas as etapas, principalmente
dos lucros. Nesse sentido, os produtores podem ser proprietários ou sócios nas cadeias de
valor induzidas pelo governo do Acre.

Feira revitalizada

Os agricultores familiares de Jequeri, da Unidade Regional Ponte Nova, agora podem oferecer
seus produtos com mais conforto, na feira de
produtores do município, que acontece todas
as sextas-feiras. Em julho, a equipe do escritório
local da Emater-MG, inaugurou os Kits Feira, adquiridos com recursos do Programa Minas Sem
Fome. Foram beneficiados dez produtores. No
evento, realizado em parceria com a Prefeitura
Municipal, estiveram presentes o gerente regional de Ponte Nova, Deonir, e a coordenadora
de Bem-estar Social, Sheila, que foram recebidos pelos extensionistas Ana Cristina, Andréia e
Carlos. O clima foi de festa, pois, além das novas
barracas e equipamentos, foram comemorados
os 11 anos da feira, que oferece uma grande
variedade de produtos da agricultura familiar,
como hortaliças, legumes, frutas e produtos
processados, como queijo, doces, biscoitos e
outras delícias, direto do campo para os consumidores. O evento contou com representantes
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CMDRS
e Associação Comunitária de Produtores Rurais.

