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Encontro pelo cooperativismo solidário no CETRECS
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Incorporando o ditado “a união faz a força”, produtores rurais estão se mobilizando para criarem uma cooperativa para o setor. Durante os
dias 14 e 15 de dezembro cerca de quarenta
produtores, representando suas associações,
estiveram reunidos para o encontro de cooperativismo solidário no Centro de Treinamento e
capacitação em tecnologias sociais- comunidades sustentáveis, o CETRECS. O encontro revelou o interesse dos produtores em buscar coletivamente alternativas para otimizar a produção
de leite, reduzindo os custos e aumentando a
produtividade. Uma comissão provisória foi montada para acompanhar de perto todo o processo
de criação da cooperativa.No dia 30 de janeiro a
comissão se reuniu para discutir como será o
funcionamento da cooperativa. O coordenador
em Associativismo do CIAAT , Pedro Carlos Santos, destacou a importância da organização dos
produtores durante o processo. “Tivemos uma
surpresa boa em ver o grupo debater com matu-

Produtores rurais se organizam para discutir a criação de uma cooperativa

ridade no decorrer desse processo e entender que a união de todos fortalecerá o setor e contribuirá para melhorar a qualidade de vida das comunidades. Acreditamos
que esse é o caminho para a transformação social.”

Dezembro teve dias de campo, missão e sensibilização
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A comunidade do Bernardo recebeu a equipe do CIAAT para conhecer o trabalhado realizado pela
instituição no atendimento aos
pequenos produtores rurais. O coordenador Antônio Carlos ressaltou
a importância de adotar um novo
jeito de lidar com a atividade rural
e colocou à instituição a disposição dos presentes. O grupo ficou
bastante animado com o projeto e
marcou visita a uma unidade demonstrativa para ver na prática
como funciona o projeto.

O dia de campo que tem por objetivo apresentar o funcionamento do
projeto Balde Cheio para um grupo
de produtores interessados em
aplicar a tecnologia se chama Missão. Foi isso que aconteceu na propriedade do Sr. Sebastião Prudêncio no município de Itabirinha. Os
técnicos explicaram os requisitos
para participar do projeto e apresentaram dados relativos à produção de leite da propriedade. Também esclareceram dúvidas sobre o
sistema de pastagem e irrigação.

Para apresentar resultados e divulgar o projeto Balde Cheio, os técnicos do CIAAT realizam os dias de
campo. Este aconteceu em Divino
das Laranjeiras. O coordenador da
equipe de campo, Gustavo Beskow, falou como funciona o projeto
e o técnico Rogério Rodrigues, juntamente com o produtor, apresentaram os dados da propriedade. O
registro é fundamental para acompanhar a evolução do trabalho durante a realização do projeto.

Fotos: Banco de imagens do CIAAT

Avaliando 2012
No dia 21 de Dezembro a equipe do CIAAT
se reuniu para fazer uma avaliação dos
trabalhos realizados ao logo de 2012 e
agendar as tarefas do ano seguinte. Esse
exercício é fundamental para que o grupo
destaque os pontos positivos e aqueles
que ainda podem ser melhorados. O grupo
também aproveitou a oportunidade do encontro para revelar um amigo oculto e almoçarem juntos. Afinal de contas, os vínculos afetivos colaboram para a realização de
um trabalho mais amoroso e solidário!

Tardes de campo ensinam como fazer o controle de carrapatos

Veja as fotos dos Dias de
Campo e outras atividades no
facebook do CIAAT. Basta
clicar na foto e depois você
pode curtir, comentar e compartilhar com seus amigos.
PARCEIROS
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Depois de várias palestras realizadas no mês de dezembro chegou a hora
de ensinar na prática como controlar os
carrapatos no rebanho bovino. Produtores
de Itabirinha, São Félix de Minas e Frei
Inocêncio, alguns dos municípios atendidos pelo Programa Balde Cheio, receberam a veterinária do CIAAT Cinthia Leão
que entregou aos produtores resultados
de carrapatogramas feitos anteriormente.
O exame é o método mais prático e seguro para diagnosticar o grau de resistência
dos carrapatos a determinados inseticidas. O laudo do exame indica os medicamentos mais eficientes para o controle
dos carrapatos do rebanho, de modo que
o produtor tenha condições de adotar o
tratamento mais adequado. A veterinária
aproveitou para apresentar aos produtores uma bomba elétrica com maior grau
de eficiência para o banho carrapaticida,
fruto de um trabalho de três meses em

Produtores de São Félix empolgados com a eficiência da bomba elétrica.

parceria com a EMBRAPA Gado de Leite, a ANG Equipamentos e a
PROCRIA Empreendimentos Rurais. Os produtores ficaram entusiasmados com a eficiência dessa bomba e alguns disseram que já
vão se empenhar na construção de uma para eles.

Saiba mais sobre os nossos projetos
no site: www.ciaatgv.com.br
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