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Agricultores participam de seminário do crédito fundiário
Fotos: Epagri

Bandeirante
om o tema alimentação saudável e a novas
alternativas de produção a
Epagri, Prefeitura de Bandeirante, em parceria com
o sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos
produtores rurais, Banco
do Brasil e Sicoob, realizaram 11º Seminário Municipal de Credito Fundiário.
O evento no dia 3, na
Linha Reno, com a participação de mais de 50 pessoas, entre as famílias beneﬁciárias do programa, representantes de entidades e
autoridades municipais e
regionais.
O objetivo do seminário
é trocar experiências entre
as famílias, aumentar os
conhecimentos técnicos e
humanos tirar dúvidas do
andamento do programa.
Pela parte da manha

C

ocorreram palestras sobre
Alimentação Saudável e
sobre as mudanças do programa, pagamento de parcelas.
Atividades
Pela tarde ocorreu o dia
de campo na propriedade
do beneﬁciário Severino
Bazi sobre produção de leite a base de pasto perene
nos sistema PRV e horticultura orgânica de tomate,
morango, vagens e outras
hortaliças.
As famílias ﬁcaram
encantadas e surpresas
com a produção de hortaliças e frutas, principalmente o moranguinho de forma
agroecológica ou orgânica,
bem como as vantagens de
usar o sistema PRV na produção de leite, pois exige
pouca mão de obra, baixa
os custos, melhora a produção e a renda e conse-

quentemente a famílias
tem mais qualidade vida.
A família Bazi é um
exemplo de sustentabilidade, sucessão familiar e
novas alternativas de produção. A Epagri está assessorando a família e se espera que outras sigam o exemplo de persistência, inovação e empreendedorismo.
Cooperativar
Ficou deﬁnido que nos
próximos meses serão
desenvolvidas três oﬁcinas
sobre qualidade do leite e
no dia 28 de novembro na
Linha Prata será realizado
o 2º Encontro Municipal
de PRV para todas as famílias. O grande momento do
debate e planejamento de
atividades foi a possibilidade de se criar uma cooperativa entre os mutuários e
demais interessados.

O próximo seminário será em outubro de 2014, na comunidade Novo Encantado.

