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1º Torneio Leiteiro em Caranaíba
De 23 a 26 de agosto foi realizado o 1° Torneio Leiteiro
de Caranaíba. O vencedor foi o produtor Roger Dutra de
Lima, com a vaca Turbina. O encerramento foi no dia
27, em um evento que reuniu grandes, médios e
pequenos produtores que receberam um troféu e
participaram de um sorteio de prêmios como um
tourinho holandês, doses de sêmen, sementes de milho
e vale-compras de insumos. A organização do torneio
teve a participação do técnico local Túlio Justino.
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Tomate em Dia de Campo
Em Alpercata, a cultura do tomate foi o tema de um Dia de
Campo realizado no dia 25 de agosto. o encontro foi no sítio
do agricultor Wesley Romão que apresentou sua experiência
no cultivo de tomates. A equipe local levou informações que
podem ajudar os produtores na diversificação de culturas no
município que já foi considerado a terra do quiabo.
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Mais apoio ao agricultor familiar
No dia 20, a Emater-MG recebeu a visita do
presidente do Sicoob Credicopa Ronaldo
Siqueira e do superintendente José Altamir. Na
ocasião, foi firmado convênio envolvendo todos
os pontos de atendimento da cooperativa para o
desenvolvimento de projetos direcionados aos
produtores rurais e assistência técnica na
contração do crédito rural. Parcerias como essa
fortalecem o crescimento da agricultura familiar
no estado.
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No dia 26 de agosto, foi encerrado o 5º Torneio Leiteiro
- Nível de Fazenda, em Verdelândia. Na foto, premiação
do 1º lugar – Pedro Avelino Nogueira, com vaca
individual - produtividade diária de 33,2 quilos de leite e
com a produção de 187,5 quilos de leite para o conjunto
de três vacas.

Foto: Zoomtransfercope .
Aparelho usado para transferir
as anotações de fotos, durante
o trabalho de campo, para as
folhas topográficas do IBGE,
procedimento este que
proporcionava uma melhor
precisão.

