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TEMPORADA DE VOTOS!

A Emater, na figura de nosso colega Antônio Dumont, de Glaucilândia, precisa da sua colaboração para levar para casa o troféu do belo Prêmio
Acolher, da Natura! Antônio está concorrendo na
categoria “Meio Ambiente” com seu projeto “Re-

ciclar: Menos Lixo, Mais Segurança Alimentar”, que
desde 2015 vem transformando a vida de muitos
agricultores do município. O trabalho propõe a
coleta de resíduos recicláveis em propriedades
rurais em troca de mudas frutíferas certificadas,
sementes de hortaliças e pintinhos, contribuindo,
assim, com a produção de alimentos e geração
de renda das famílias. Desde 2015, mais de 390
agricultores familiares já foram beneficiados. A
ideia é tão boa que foi um dos três vencedores do
MelhorAção 2015 e, agora, está entre os dez melhores projetos de um total de 400 concorrentes.
Vamos ajudar? É só entrar no link http://www.votacaoacolher.com.br/vote/meio-ambiente/projeto-reciclar-3 e votar quantas vezes quiser!

Agora vamos para a cozinha! Já ouviu falar do Macarrão no Queijo Luana? O prato é uma criação
do casal Jales e Maria Helena, de Monte Carmelo,
e foi devidamente aprovado pela apresentadora
Ana Maria Braga e seu júri técnico no concurso
Top 20 Receitas, no site do programa Mais Você.
Aparentemente simples, mas com grande riqueza cultural, a receita leva o tradicional sabor do
Queijo Minas Artesanal. O prêmio para o vencedor é a quantia de R$ 5 mil! E para o casal assistido
por nossa Empresa levar a bolada para casa, é só
acessar o link http://anamariabraga.globo.com/
receitas/macarrao-no-queijo-luana e dar um like
– apenas um, senão o seu voto é anulado. A votação ficará aberta até o dia 31 de outubro.

GIRO PELAS REGIONAIS

LAVRAS
Na oitava edição da Agrileite, evento constituído por dinâmicas voltadas aos produtores rurais e demais interessados e realizado no fim de
setembro, foi realizado um Dia de Campo promovido pela Emater, Epamig e Ufla sobre a sustentabilidade da bovinocultura de leite. Um público de cerca de 200 pessoas ocupou a Fazenda
Palmital em Ijaci e aprenderam um pouco mais
sobre manejo do capim elefante BRS Capiaçu,
formulação de dietas baseadas em silagem de
milho reidratado, higienização da ordenha e pagamento do leite por qualidade, além de produção de iogurte na fazenda.

MONTES CLAROS
“Muitos falam que vocês jovens são o futuro,
mas vocês já são o presente”. A fala da gerente
de Montes Claros, Maria de Lourdes Leopoldo,
definiu bem o intuito do I Encontro Intermunicipal de Jovens Rurais da Estrada da Produção
e Capitão Enéas. Realizado no último dia 19, na
comunidade de Tabuas, o evento reuniu 220
jovens de 16 comunidades rurais “Juventude” e
“autoestima” foram os principais temas abordados durante a programação. “Por meio da troca
de experiências, estabeleceremos vínculos entre municípios e comunidades, podendo criar
estratégias para resolução de problemas e criação de projetos”, afirmou, ao final, o jovem Wanderson Peres, muito satisfeito com o encontro.

TEÓFILO OTONI
A prefeitura de Nanuque está implantando no
município o Programa Pró-Mananciais, que se
apresenta como uma importante ação para a
mitigação e prevenção dos efeitos da crise hídrica e mudanças climáticas. Esta prevenção
passa pela proteção e recuperação das nascentes, estímulo de responsabilidade social, criatividade e protagonismo. Para a coordenação
das atividades e ações previstas no programa,
está sendo constituído o Coletivo Local de Meio
Ambiente – Colmeia, onde participam diversas
instituições e entidades.

