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SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO
FORTALECE EMATER
Nos dias 5, 6 e 7 de abril, a Emater-MG promoveu
o Seminário de Inovação do Fortalece Emater,
que contou com palestrantes renomados, em
diversas áreas. A abertura do seminário foi
realizada pela diretora-presidente Luísa
Barreto.

DIA 1

DIA 2

PROPÓSITO
O Tenente Pedro Aihara foi
o porta-voz do Corpo de
Bombeiros na tragédia de
Brumadinho. Em sua fala,
ele mostrou que em um
time que tem um propósito,
independentemente do seu
cargo, todos são elos da
mesma corrente. Se
entendemos a importância
do trabalho de cada um,
entendemos o valor que
temos na sociedade, que
vai além de um mero
trabalho. Com boa
vontade se faz a diferença!

TECNOLOGIA

DIA 3
O palestrante Tadeu Barros
mostrou os ingredientes
essenciais para uma gestão
inovadora. Em primeiro lugar,
focar em pessoas, cada uma com
suas habilidades, que quando
estão conectadas formam um
ótimo time e que pensam na
próxima curva, não ficando
estagnadas. Para finalizar, ele
falou sobre a grande
importância de experimentar.
Não tem problema errar, mas
tem que testar!

I NO V A ÇÃ O
De acordo com o presidente da Fundação João Pinheiro, Helger
Marra, para inovar é necessário questionar como as coisas são
feitas, provocando reflexões. Além disso, ter foco no usuário,
escutar, tanto o agricultor quanto o servidor, para entender as
necessidades. A dica é trabalhar com empatia, colaboração e
experimentação.

A jornalista Alessandra Nardini
explicou como a tecnologia pode
ajudar na realização do trabalho.
Não é preciso ter receio de se
adaptar a ela por falta de
conhecimento sobre ferramentas e
aparelhos eletrônicos, pois a
tecnologia é nossa aliada! Com
paciência e aprendizado, a
inovação torna o trabalho mais
eficaz e dinâmico, além de conectar
as pessoas e melhorar a qualidade
de vida.

FO CO
Mariana Silva é atleta olímpica de judô e explicou que a missão da
empresa e a do atleta são bem similares. Assim como atletas, para
atingir os objetivos é preciso foco, superação e resiliência! A
coragem de encarar as mudanças e a capacidade de se adaptar
foram essenciais no caminho dela para a vitória. No trabalho,
muitas vezes também temos que fazer o nosso melhor apenas com
as condições que temos.

GESTÃO
F E LIC I D A D E
Benedito Nunes é diretor do Instituto Movimento pela Felicidade
e falou sobre a importância do bem-estar na empresa. O melhor
trabalho acontece quando usamos não só nossa sabedoria
coletiva, mas também nossos corações. Por isso, devemos
promover lideranças humanizadas e integradas! Ele também
lembrou a importância que a Emater-MG tem ao beneficiar a
vida de milhares de famílias.

