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UREGI SETE LAGOAS

REINVENTANDO-SE
Artesãs dos municípios de Itaobim, São João
Nepomuceno, Setubinha, Cataguases, Conceição do
Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom Joaquim,
Jequitibá, Itabirito e Serro encontraram na produção
de máscaras de tecido uma nova fonte de renda
durante a pandemia da Covid-19. Já foram
produzidas mais de 14 mil máscaras.

PNAE
Em Papagaios, a primeira Chamada
Pública do PNAE levou alimento para a
casa de 250 alunos da rede municipal.
Coordenação é da Extensionista Sílvia.

ANÁLISE DE SOLOS
ANÁLISE DE SOLOS
EM ITABIRA
EM ITABIRA

Até o mês de setembro,
agricultores familiares do
município eles estarão
sendo orientados por
técnico do Esloc, na coleta
de amostras para análise e
na aplicação de corretivos
fertilizantes.

AGENDA 2030

COMEMORAÇÃO EM
DOSE DUPLA
O nosso colega Zenaido, do Esloc Arcos,
comemorou mais um ano de vida em
contato com duas paixões: a família e a
natureza. Ao lado dos dois lhos, ele
participou, no dia 6, de um
plantio coletivo de mudas, na fazenda
Córrego das Almas. A ação marcou o Dia
Nacional do Meio Ambiente, comemorado
no dia 5 de junho e data do aniversário do
querido colega. Parabéns!

Foi o tema da videoconferência no
Teletrabalho da Uregi-BH, no dia 15. A
convidada foi a juíza da Vara do Trabalho
da Comarca de Ouro Preto, Graça Freitas.
A Agenda 2030 da ONU estabelece 17
objetivos de desenvolvimento sustentável
e o Brasil é um dos signatários do acordo
que reúne 193 países.

ALHO LV - Em relação à matéria da edição
anterior, o técnico Alfredo Vieira, de Mamonas,
explica que o LV é uma tecnologia onde os vírus
da semente são retirados em laboratório, com
tecnologia " in vitro". O processo pode ser feito
com qualquer tipo de alho.

Conter o Coronavírus é responsabilidade de todos!

