Tecnologia para o agronegócio

Trabalhei na EPAMIG por 42 anos, sempre com a produção da revista Informe Agropecuário. Tenho quase
o mesmo tempo de trabalho que a existência da revista. Sou da época do fotolito, da composer. A maior dificuldade era quando a luz piscava, perdíamos todo o
trabalho e tínhamos que digitar tudo novamente. Um
trabalho que sempre exigiu atenção e cuidado, pois era
feito de forma artesanal. Não tínhamos computador ou
programas na década de 1970. Ao longo desses anos,
fui corretora e diagramadora, acompanhando sempre a
evolução do Informe Agropecuário, o que nos proporcionou também novos aprendizados em sua produção.
Tive muitos colegas que jamais serão esquecidos. Participar da produção editorial do Informe Agropecuário
sempre foi um grande orgulho, pois sei a importância de
divulgar a inovação e as tecnologias resultantes da pesquisa para o desenvolvimento da agropecuária mineira.
Melhor que isto é ver a contribuição de meu trabalho em
suas páginas, e o quanto participar dessa trajetória da
revista me trouxe alegrias. Parabéns ao Informe Agropecuário pelos 45 anos.
Maria Alice Vieira
Diagramadora
Aposentada
Belo Horizonte - MG

Trabalhei com o Informe Agropecuário por 45 anos, ininterruptos, como revisora, coordenadora editorial, chefe
do Departamento de Publicações. A cada edição era um
aprendizado tanto quanto ao tema, como quanto ao bate-papo com o coordenador, que, antes de editar, vinha
para tirar as dúvidas encontradas nos textos revisados.
Apesar de parecer enfadonho para alguns, o trabalho de
revisão de texto sempre me deu muito prazer. Quando
sentia a satisfação do coordenador técnico, ao ver aquele texto lapidado, mais claro e inteligível, era a glória!
Isto dava mais ânimo para me desdobrar e mostrar um
trabalho cada vez mais próximo da perfeição. Foi uma
vida! Era uma alegria quando via a revista pronta, com
sua capa bonita, a disposição das fotos e a diagramação
dos textos bem escritos. As etapas evoluíam-se à cada
edição, conforme a tecnologia ia surgindo e nos dando
ferramentas para aperfeiçoar ainda mais aquele trabalho. Agora aposentada, olho para trás e sinto um grande
orgulho de ter trabalhado com o Informe Agropecuário
e com uma equipe de competência, que se tornou minha
segunda família. Parabéns à revista pelos 45 anos. Parabéns à equipe que continua na batalha para mostrar este
cartão de visita da EPAMIG, tanto nacional como internacionalmente. Vida longa ao Informe Agropecuário!
Marlene Antonieta Ribeiro Gomide
Revisora Línguística
Aposentada
Belo Horizonte - MG

Participar desta homenagem significa tomar parte neste momento de valorização da história da EPAMIG, que ao longo de décadas escreveu muitas páginas da agropecuária do estado de Minas
Gerais e do nosso país.
Recordo, como se fosse hoje o dia em que nós, alunos de Agronomia aguardávamos pelo início das aulas de cafeicultura numa
sala da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Eis que a professora Hermínia entrou trazendo a tiracolo a revista Informe Agropecuário n. 126 - Café. Para nós, àquela época, o que existia de
mais completo no assunto. Tempos difíceis para um estudante
de Agronomia, recursos escassos para sonhar em ser assinante.
Mais adiante, novamente o professor Rogério, de Fitopatologia,
entrou em sala para iniciar a disciplina também trazendo debaixo do braço as edições 182 e 183, Doenças de hortaliças e dirigese a nós perguntando: Quem quer ser extensionista? No que a
maioria ergue as mãos. Veio dele o estímulo que faltava com a
seguinte frase de que nunca esquecerei: "Esta revista deverá ser
fonte de consulta de vocês, pois assim continuarão conectados à
pesquisa".
Bastou formar e pronto: primeiro trabalho, primeiro salário e lá fui
eu assinar o Informe Agropecuário. Fui trabalhar na região noroeste do Estado, naquela época ainda com muitas limitações de acesso
à informação. Daí percebi que
de fato o Prof. Rogério estava com a razão. Esta é minha
história de parceria com esta
publicação e é por meio desta
que posso refletir ao menos os
últimos 40 anos da pesquisa e
as transformações pelas quais
passaram a agropecuária mineira, no modesto acervo que
mantenho em minha bibliotequinha pessoal.
Hoje, como professor de Agronomia tento transmitir aos futuros
profissionais o mesmo estímulo que recebi há 20 anos , mesmo sabedor do grande fascínio que tem esta geração por valorizar o volátil
mundo digital. Mas felizmente alguns entenderam o meu recado.
Obrigado por lutarem para manter a revista impressa ativa, pois
sabemos que muitas são as pressões por levar tudo ao plano digital, sob o discurso do inevitável progresso associado, ao meu
ver, a esta falsa ideia. Do lado de cá, sigo assinante, leitor e divulgador.

Agradecimento
A revista Informe Agropecuário em seus 45 anos
é uma prova de que a ciência, a pesquisa e a
tecnologia são fortes aliados ao desenvolvimento
de uma sociedade.
O conhecimento acessível a todos é fundamental
para a igualdade, justiça e prosperidade.
Sem os resultados da pesquisa agropecuária não
teríamos diversidade de produtos, maior oferta,
soluções para características regionais e de clima,
aumento de renda para os produtores, produtividade e sustentabilidade.
Nesses 45 anos de existência, o Informe Agropecuário agradece a todos os autores e editores, à
Diretoria da EPAMIG e seus colaboradores e especialmente a seus leitores e assinantes.
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William Tôrres Magalhães
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Consultor Técnico-Legislativo
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Brasília - DF

Gostaria de parabenizar este brilhante canal de comunicação pelos 45 anos de existência! Com muita honra
e prazer pude fazer parte dessa história, contribuindo
como autora e editora-técnica da área de Leite e Derivados. O Informe Agropecuário é um excelente veículo de comunicação e divulgação de pesquisas realizadas na EPAMIG, levando informações e despertando
reflexões tanto para o homem no campo, produtores
de leite, como também para a agroindústria de laticínios. Parabéns à toda equipe que integra a revista
Informe Agropecuário!
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Carlos Eduardo Siste
Engenheiro-Agrônomo
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A revista Informe Agropecuário completa 45 anos de
excelentes serviços prestados ao setor agropecuário,
com publicações de primorosa qualidade técnica e
editorial. Fico muito feliz e honrado por estar nessa
parceria, na qualidade de assinante, por 34 anos, e
ter acompanhado de perto essa jornada brilhante da
revista. Todos que participaram e participam desse
grande feito estão de parabéns!
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