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Feira livre estimula economia de Coqueiral
Foi um sucesso a inauguração da feira livre da
agricultura familiar de Coqueiral, no dia 30 de
abril. “Tivemos grande comparecimento de produtores e do público em geral. E, depois, recebemos elogios pela boa organização da feira. Há
uma boa expectativa de aumento de renda para

nezes dos Passos. Nas fotos, do colega Vitor Lú-

os produtores”, conta o extensionista Sidney Me-

plar um maior número de produtores.

Projeto Apoio às UREGIs Fórum Regional de governo

chega em VIÇOSA.

Prevenir é sempre melhor que remediar, já dizia o
velho ditado! Pensando nisso, a Auditoria da Emater-MG, em parceria com a Assessoria Jurídica e
os departamentos Administrativo e de Compras,
continuam o trabalho de prevenção de riscos de
gestão, uma ação que percorre as Unidades Regionais e dessa vez chegou a Uregi Viçosa.
Entre os dias 25 e 26 de abril, aproximadamente 70 empregados, técnicos e administrativos,
foram capacitados na prevenção de ilícitos administrativos passiveis de sindicância e processo
administrativo disciplinar. Pra quem participa, o
sentimento é um só: quanto mais conhecimento,
mais segurança na hora de executar o trabalho!

movimenta Ituiutaba

No dia 04 de
maio, a Emater–MG marcou
presença no Fórum
Regional em
Ituiutaba. Nossa equipe preparou palestras e oficinas
para agricultores familiares,
lideranças do
setor agrícola
e movimentos sociais. Os Fóruns Regionais estão
levando a todo o Estado as políticas públicas e a
prestação de serviços direcionados à população
e aos gestores públicos. Depois do Triângulo Norte, as atividades da nova fase dos Fóruns Regionais seguem para os territórios Sul, Mucuri, Norte,
Triângulo Sul, Central e Noroeste.

cio, dá para ter uma ideia do movimento.
Além das dez barracas fornecidas pelo Programa
Minas Sem Fome, do governo estadual, a prefeitura disponibilizou mais algumas, para contem-

Fique por Dentro!
Você sabia que a Emater-MG
possui uma Comissão de
Ética acessivel e atuante?
A Comissão de Ética da Emater–MG é encarregada da orientação e do aconselhamento sobre questões éticas na Empresa, no tratamento
com as pessoas e com o patrimônio público.
Ela segue as normas e diretrizes expedidas pelo
Conselho de Ética Pública do Estado, o Código
de Ética e os normativos da própria Emater–
MG. Dentre suas competências, estão:
 Zelar pela observância do Código de Ética
da Emater–MG.
 Prevenção de desvios éticos.
 Apurar denúncias, condutas que configuram infringência a princípio ou regra ético-profissional.
 Receber consultas, denúncias ou representações formuladas a ela.
 Esclarecer dúvidas a respeito da aplicação
do Código de Ética.
A Comissão promoverá, neste ano de 2017,
ações que visem a prevenção de desvios éticos,
por meio de palestras, publicações e divulgação do Código de Ética. Ela pode ser consultada sempre que necessário! Consulte o Código
de Ética da Emater–MG e procure um membro
da Comissão.
São membros da Comissão de Ética: Dirceu
(Detec), Letícia (Ajur), Mildrêd (Audit), Bortolini
(Upec) e Leonardo (DEPRH)

