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Agilidade, inovação e prevenção

Monitoramento

Atento aos impactos causados pela Covid19, o Esloc de Carmo do Rio Claro se antecipou
ao isolamento social e logo iniciou uma feira virtual no município. A ideia veio da
extensionista Francini Cordeiro, como medida de segurança tanto para agricultores
familiares quanto para consumidores. É em um grupo de whatsapp, que reúne mais de
400 produtores e clientes, que a técnica ajuda na divulgação do novo modelo de vendas.
Além das informações sobre os produtos, os consumidores também são orientados
sobre a entrega e os cuidados na manipulação dos alimentos. E como idéia boa corre
rápido, o Esloc de Cataguases também adotou o sistema e já beneﬁciou 15 agricultores
familiares, consumidores e dois motoboys, que estão fazendo as entregas na cidade. A
expecta va é que esse novo canal de vendas se consolide, pois além de ser uma
alterna va para este momento e uma inovação da era digital, é um grande bene cio
para produtores, que con nuam a comercialização, e para consumidores que con nuam
a consumir produtos saudáveis e de qualidade!

A Emater-MG realizou o monitoramento da
comercialização, produção e abastecimento
de produtos agropecuários nos municípios
mineiros. A pesquisa foi feita por meio de
um ques onário simpliﬁcado, prenchido
pelos extensionistas, com questões
referentes ao município de atuação. Os
dados foram consolidados pelo Detec e o
resultado compõe o 1° Relatório de
Monitoramento Situação Emergencial de
Saúde Pública publicado pelo Governo de
Minas. O ques onário foi aplicado em 687
dos 853 municípios.

Meu Home Oﬃce

Cantinho Produtivo
É no próprio quarto que a BES Odilma
Mar ns, do Esloc Cantagalo (Uregi Guanhães),
instalou o seu can nho de trabalho. Com um
olho no computador e outro no celular, ela
coordena as demandas. De casa, está criando
várias estratégias para con nuar atendendo
produtores do município. Assim, administra
dois grupos no whatsapp, onde faz orientações
técnicas, informa sobre a Covid-19 e ajuda na
comercialização dos produtos. Em meio à
quarentena, a ro na de trabalho ganhou mais
uma pauta: o auxílio emergencial para o
cidadão. A extensionista, junto com os colegas
do Esloc, estudou as regras do bene cio para
dar informação às famílias rurais. “Isso mostra
que a ação extensionista tem papel abrangente
na promoção
do desenvolvimento
e do bem
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estar social”, conta.

Expocafé 2020
Nova Data
Em função da pandemia da Covid-19, a 23ª
edição do evento, que aconteceria de 19 a 22 de
maio, será realizada entre os dias 14 e 17 de
j u l h o . S e g u n d o a c o o rd e n a ç ã o, a té o
momento cerca de 85% dos expositores já
conﬁrmaram par cipação na nova data.

Combater o Coronavírus é responsabilidade de todos!

