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Fenamilho Tradição e inovação
no Festival de Pratos Típicos

O 36º Festival de Pratos Típicos com Milho, na noite
do dia 17 de maio, em Patos de Minas, apresentou
cerca de 300 pratos, incluindo desde as receitas
mais tradicionais até as inovações no estilo gourmet. As vencedoras da premiação foram Ádia de
Brito, com o “suflê de milho”; Hilda Pereira Silva,
com o “bem casado de milho”; e Lindaura Piau,
com o “bem bolado de milho”. Todos com apresentação caprichada. Afinal, a decoração dos pratos é
sempre um dos grandes atrativos do festival, que

de maio de 2017

conta com a equipe da regional da Emater-MG na
organização. O Festival antecede a Fenamilho, uma
das grandes feiras nacionais do setor, realizada de
19 a 28 de maio.
Outro evento tradional, que ocorre paralelamente
à Fenamilho, é o Encontro Regional da Mulher do
Campo, Realizado pela Prefeitura Municipal, em
parceria com a Emater-MG e o Sindicato dos Produtores Rurais, o encontro comemorou 40 anos,
em 2017.

Mais qualidade para o
Queijo Minas Artesanal

A equipe do município de Conceição do Mato Dentro está empenhada em levar aos produtores as
melhores tecnologias para a agroindústria artesanal do queijo. Uma das ações foi o evento realizado
em abril, sobre "Boas Praticas para Fabricação de
Queijo Minas Artesanal", que contou com a parceria da Anglo American, TetraTech e do IMA. A capacitação reuniu produtores locais e regionais, na Fazenda Corrego do Taboão, de propriedade do casal
Geovane e Nicinha. O nosso colega extensionista
Vinicius Geraldo Barbosa informa que o público superou os 100 participantes!

Justa homenagem

em Sete Lagoas

Novidades na 20ª Expocafé

Com a presença do presidente
da empresa, Glenio Martins, a
cerimônia foi uma oportunidade para anunciar também
o mapeamento georreferenciado da produção de Café em
Minas Gerais. E os visitantes
ainda tiveram oportunidade
de conhecer melhor o programa Certifica Minas Café e
o Concurso de Qualidade dos
Cafés de Minas Gerais.

Maior feira nacional da cafeicultura, a 20ª Expocafé
movimentou Três Pontas, no Sul de Minas, durante a
última semana. E o estande da Emater-MG concentrou
as atenções, durante a assinatura do contrato do Pronaf para o cafeicultor Sebastião Leonel. Graças ao convênio firmado entre a Emater-MG e o Banco do Brasil,
ele vai poder usar R$ 25 mil para melhorar os tratos
culturais em sua lavoura, além de ajudar na colheita.

A 20ª Expocafé, realizada de
17 a 19 de maio, no Campo Experimental da Epamig,
em Três Pontas, uma programação técnica diversificada, com a apresentação das diferentes etapas do
processo produtivo, desde a escolha do terreno até
o beneficiamento do café. Durante os três dias do
evento, profissionais da Epamig, da Emater-MG e
outras instituições demonstraram tecnologias para
melhorar a qualidade da bebida.

A Câmara Municipal de Sete Lagoas homenageou os extensionistas Alcione Miriam de Carvalho e Frank Martins de Oliveira, no dia 17 de
maio, com uma Moção de Congratulação pelos
excelentes serviços prestados. A iniciativa, do vereador Ismael Soares de Moura, foi aprovada por
unanimidade pelo plenário. Na justificativa, o vereador destacou a eficiência e o profissionalismo
dos colegas homenageados, e ressaltou ainda
o fato de fazerem parte "desta grande empresa
chamada Emater". Parabéns aos dois, que tanto
contribuem para enaltecer a extensão rural!

