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Rápidas

Uregi Janaúba

Assistido pela Emater-MG
O produtor José Alves, o Zé
Brasil, é um dos três primeiros
agricultores familiares a ser
certicado pelo Programa
Certica Minas - escopo Algodão.
Dos nove hectares da lavoura de
algodão, ele manteve oito no
sistema de sequeiro e implantou,
em um hectare,o sistema de
irrigação, usado nos períodos
críticos, e não em todo o ciclo. Sua
produtividade média subiu de 15
para 150 arrobas por hectare.
O certicado foi entregue em
dezembro, na sede da Fiemg, pela
secretária de Ana Valentini.

O Minas Gerais do dia 8 de janeiro
trouxe um presente especial para a
Empresa: a publicação da Lei
Nº23.534/20 que reconhece a EmaterMG como “de relevante interesse
social e econômico para o estado.“ O
texto da Lei ressalta a Emater-MG
como referência nacional, em busca de
respostas aos desaos atuais de
produção, com sustentabilidade.

Agora é oﬁcial!

Uregi Diamantina
Valorizar o trabalho de artesãs de
Alvorada de Minas e Conceição do
Mato Dentro. Um catálogo de
bordados produzido pela Emater-MG
em parceria com a Anglo American e a
Komat’su reuniu peças feitas por
artesãs, com orientação da Empresa.
O catálogo será distribuído nos dois
municípios e também em outros
países.

Projetos Produtivos
em 100 municípios

Já deu seu like?
Desde o nal do ano passado, o canal do
programa Minas Rural no Youtube está
monetizado. Mas o que isso signica?
Isso quer dizer que cada visualização no
canal gera um valor em dinheiro para a
Empresa. O canal e seu conteúdo
atendem a algumas regras do youtube e
por isso foram considerados aptos a
veicular propagandas durante a exibição.
Para que este valor aumente, o canal
precisa ser assistido, seguido. Os vídeos
precisam ser curtidos e comentados. Tudo
isso gera engajamento, e é isso que
populariza o canal, gerando maior
monetização. Espalhe esta novidade aos
amigos, aos produtores rurais, à familia...
Quanto mais gente engajada, melhor
para o canal. E, claro, melhor para a nossa
Empresa!

Mestras do Bordado

Em cada município é implantada
uma Unidade de Referência, área
usada por 20 agricultores para
desenvolvimento de projetos
produtivos elaborados pela Emater
nas regiões Norte, Nordeste, Leste e
Central. A ação é uma parceria com a
Anater e envolve recursos da ordem
ENCONTRO DE MULHERES
de R$ 7,2 milhões. Na foto, UR em
Cordisburgo, na região Central.

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às8h e Domingo às 9h

