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ETERNIZANDO MEMÓRIAS

Hora do upgrade!

O primeiro livro de Carolina Alcântara não se chama “25” à toa. O número é, para a colega, algo
mágico: entre alguns acontecimentos especiais,
o seu filhinho Lucas nasceu neste dia. O desejo
de eternizar a escrita já era antigo, mas foi no ano
passado que Carol decidiu levar a ideia pra frente. “Comecei a escrever crônicas, por brincadeira. À medida que a inspiração vinha, eu escrevia.
Se ficassem boas, entrava para o livro”, conta. Os
textos, leves e muito divertidos, narram memórias afetivas de amigos e familiares, momentos
marcantes e pessoas que nossa colega admira,
como o escritor Luís Fernando Veríssimo e o rei

Ótimo saldo!

A sétima edição da Superleite fez história.
Realizado entre os dias 20 e 23 de julho
em Pompéu, o evento alcançou números
impressionantes, segundo o Sindicato dos
Produtores Rurais do município: mais de 30
milhões de reais em negócios, 52 empresas
expositoras e um público acima de 20 mil
pessoas. A Emater, claro, esteve presente
com um plantão técnico funcionando no
local. Só no ciclo de palestras realizados, de
acordo com nossos técnicos locais, mais de
duas mil pessoas marcaram presença.
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Roberto Carlos. E nesta sexta, dia 5, a Unidade
Central pode conferir de perto todas essas histórias. Carolina quis lançá-lo na Emater, junto com
os queridos colegas e familiares que vieram prestigiar o evento. O dinheiro arrecadado nos quase
quarenta exemplares vendidos será doado para
o Centro de Acolhida Betânia, uma obra social da
Comunidade Missionária de Villaregia que atende, diariamente, 220 crianças e adolescentes. E
nossa mais nova escritora promete não parar tão
cedo. Novas crônicas já estão sendo escritas para,
muito em breve, compor um segundo volume de
boas histórias. Sucesso, Carol!

A Feira Livre chegou em Divisa Alegre! Alface,
couve, mostarda, coentro, beterraba e cebolinha – livres de agrotóxicos – são alguns dos
produtos comercializados pelos agricultores familiares do município desde o mês passado. A
iniciativa começou com o convênio de cessão
de uso de equipamentos feito entre a Emater
e a prefeitura. Dez agricultores receberam o kit
Feira Livre, composto por barracas desmontáveis, balanças eletrônicas e jalecos. O nosso colega Marcos Mendes é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da empreitada, e trabalhou
tanto na mobilização quanto nas capacitações
dos produtores beneficiários. Através da nova
estrutura da feira, a apresentação dos produtos
da agricultura familiar foi melhorada, possibilitando, assim, um atendimento com melhor
qualidade. Bom para quem compra, bom para
quem vende!

Extensão em junho!

O “Dia especial da agricultura familiar –
Ação Global” movimentou o município
de São Francisco no início de junho. O
projeto, que já é desenvolvido há 11 anos
na região, trouxe, em 2016, um extenso
público dos centros urbanos e da zona
rural. Os números foram ótimos: 250 carteiras de identidade, 40 carteiras de trabalho e 50 CPFs foram emitidos durante
o dia. E para completar, muitas palestras
sobre assuntos relacionados à família, escola e comunidade.

Ainda no mesmo mês, uma palestra sobre cultivo de videiras foi realizada pela
Emater no município de Caldas, com participantes da própria Empresa, da Emater do Rio de Janeiro e produtores rurais.
Foram abordados assuntos relacionados
à escolha de mudas, adubação, plantio,
sistemas de condução, manejo de ervas
daninhas e manejo de pragas e doenças.
Também foram realizadas duas visitas
técnicas, sendo uma na estação de viticultura e enologia da Epamig e outra no
viveiro de mudas de videira Vitácea Brasil,
onde foi possível acompanhar o processo
de preparo das mudas enxertadas.

