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Uregi Viçosa

Uregi Janaúba

1ª Festa da Abóbora em Pedra do Anta
Superou as expectativas dos extensionistas do Esloc de Pedra
do Anta a festa em homenagem ao fruto popular na região. O
evento contou com barracas de venda e degustação de pratos
a base de diferentes tipos de abóbora. Além de serem
surpreendidos com novos usos culinários do produto, o público,
de aproximadamente 500 pessoas, também pode apreciar o
artesanato local que tem na abóbora sua matéria prima,
usando de cuias e cabaças. A ideia da festa veio da equipe da
Emater-MG, procurando destacar a abóbora como produto
símbolo do município dado a sua importância econômica para
a cidade. Foi montado um estande para apresentar à
população variedades pouco comuns da abóbora e a noite foi
encerrada com muito forró.
Uregi BH

Capacitação de Preciﬁcação DETEC

A colega Maria José, junto da coordenadora Eugênia Mara, realizou
uma Capacitação de Preciﬁcação no município de Casa Grande
para o esclarecimento de dúvidas dos produtores. Como calcular os
preços dos produtos, vendas, lucros e a expectativa dos clientes
foram alguns dos assuntos discutidos e trabalhados no evento.

Em Serranópolis de Minas, o 1º
Seminário da Agricultura Familiar
recebeu 200 participantes nas
palestras sobre: Energia Solar
Fotovoltáica, Serviço de Inspeção
Municipal e Turismo Rural. O evento
realizado pela Emater-M G foi
encerrado com um café
acompanhado do delicioso requeijão
da região e um show de forró pé de
serra.
Uregi Ponte Nova

Em Raul Soares, a Emater-MG está
ajudando os agricultores a investirem
em sua produção de hortaliças para
atender às escolas da região, através
do PNAE. Nossos extensionistas
também participaram com os
produtores do 5° Encontro Regional
de Agroecologia da Epamig, em
Oratórios.

O Sinter conta agora com uma nova
diretoria: a chapa única Unir e Resistir,
representada pelo diretor geral Fábio
Alves de Morais, foi eleita com 95,6%
dos votos válidos. As eleições tiveram a
participação de 752 associados e
ocorreram no dia 29 de agosto.

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 8h e Domingo às 9h

