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O X Seminário de Produtores de Leite, realizado 

sob a coordenação da Emater, foi a grande atra-

ção do último fim de semana, dia 25, no município 

de Lagoa do Patos. Segundo os colegas da equipe 

local, o evento foi prestigiado por centenas de 

pessoas, entre agricultores familiares, técnicos e 

lideranças políticas. A palestra “Manejo reprodu-

tivo e nutrição de matrizes leiteiras”, ministrada 

pelo colega Elmer Ferreira, teve recepção tão boa 

Aproximadamente 300 agricultores familiares, 

junto com a população urbana e lideranças locais, 

participaram da 1ª Feira Especial do Agricultor 

Familiar de Padre Carvalho, no último dia 17. Pro-

movido pela Emater em parceira com a prefeitura 

e sindicatos, o evento contou com exposição de 

produtos da Agricultura Familiar local e atrações 

culturais, além de palestras técnicas ministradas 

Você já acessou o Saber Emater? Este é o 

nome de um rico espaço de troca de co-

nhecimentos disponibilizado na intranet. 

O grande diferencial é que somos nós, 

profissionais da Empresa, os responsáveis 

por mantê-lo sempre com coisas novas. 

Experiências obtidas em eventos e pa-

lestras, monografias, teses de mestrado e 

doutorado ou qualquer trabalho técnico 

podem entrar neste grande acervo virtu-

al coordenada pelo colega Leonardo Mo-

reira. Confira o Emater Informa enviado 

nesta sexta, dia 31, e saiba todos os pas-

sos para fazer parte do acervo. Afinal, co-

nhecimento guardado a sete chaves tam-

bém é uma forma de desperdício!

Produtores de leite em foco!

Aconteceu na Regional 
de Salinas!

TODOS QUEREMOS 
SABER!

A FAMÍLIA QUER AUMENTAR!
Araxá, Canastra, Cerrado, Serro... O território 
mineiro é repleto de regiões produtoras 
do queijo artesanal, cada uma com 
suas particularidades. E, pelo 
visto, vem mais uma a cami-
nho! O padre Luís Carlos 
Vale, diretor administrati-
vo do santuário do Cara-
ça, pediu ajuda à Emater 
e ao IMA para reconhecer 
a região como uma nova 
denominação de origem 
para o Queijo Minas Arte-
sanal. O colega Elmer Ferrei-
ra visitou o lugar neste mês e 
avaliou os diversos quesitos neces-
sários. “Com certeza, essa região produz 

queijo há uns 300 anos, foi onde começou o 
povoamento de Minas Gerais. A deno-

minação de origem depende de 
muito estudo, mas é possível 

nesse caso. Levará, pelo 
menos, um ano”, con-

cluiu. Há, pelo menos, 
cinco produtores ru-
rais buscando a cer-
tificação para, assim, 
comercializarem o pro-

duto. A história rendeu 
uma boa matéria no site 

do jornal Estado de Minas, 
e o link está disponível no 

Facebook da Emater.

pelos colegas Sebastião Cezar, Osmar Júnior e 

Diogo Franklin.

Na semana seguinte, no dia 24, foi a vez do 3º Dia 

de Campo sobre Bovinocultura de Leite, em Coro-

nel Murta. A Fazenda Taquaral recebeu 32 produ-

tores de leite, para os quais foram apresentadas 

informações e tecnologias que possam ser aplica-

das nas propriedades leiteiras. Foram instaladas 

três estações com os temas definidos em função 

das principais necessidades apresentadas pelos 

produtores: “Panorama atual da comercialização 

do leite”, “Alimentação e nutrição de vacas leitei-

ras” e “Manejo intensivo de pastagens”.

quanto o 7º Torneio Leiteiro, que contou com a 

participação de 36 produtores de leite.


