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Uregi BH

DEPGE

Uregi-BH, Sebrae e Circuito Veredas: Documentação em Dia
A Emater-MG retomou o processo de organização do
Parceria Sustentável Uregi Capelinha seu
Arquivo Central, iniciado há dois anos. Instalado na
Uma parceria entre a Uregi-BH, o Sebrae e o Circuito Veredas vai
potencializar o desenvolvimento sustentável em municípios da região
metropolitana de Belo Horizonte. Uma reunião entre as instituições e
prefeituras, no último dia 18, foi o pontapé inicial para o planejamento do
projeto de Desenvolvimento Econômico Regional Sustentável 2020. A
ideia da parceria veio do Sebrae, que buscava apoio da Emater-MG para a
criação de estratégias que valorizassem potencialidades locais e
favorecessem o crescimento econômico, humano, social e sustentável de
municípios. Inicialmente, o programa será implementado em Igarapé,
Betim, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Ibirité, Sarzedo e
Brumadinho. Para o gerente regional Vitório Freitas, o projeto vai “unir
forças para o desenvolvimento dos municípios. Cada instituição fará o seu
papel, mas visando o mesmo objetivo“, conclui.
(Colaboração: Estagiária Jéssyca Rocha)

(Colaboração: Estagiário Lucas Marques)

ATER no Brasil

Uregi S.J. Del Rei
Agricultores familiares de Barroso têm, agora,
um novo espaço para a venda de seus
produtos, com a inauguração do Empório
Rural, no dia 14 de fevereiro. Quitandas e
hortaliças de 12 produtores assistidos pela
Emater-MG são comercializados no espaço,
localizado dentro do Centro Social, e que será
mantido com parte da renda obtida com as
vendas. A ação é realizada em parceria com
associações locais e Prefeitura.

Comercialização em alta!

Uregi Uberaba

PNAE em Uberaba

sede, em Belo Horizonte, o setor abriga documentos de
toda a empresa, desde a sua criação, há 71 anos. Na
primeira etapa, está sendo feito o levantamento do
material arquivado, trabalho executado pela
bibliotecária Vânia Elisa, lotada no DEPGE. Na sequência,
serão avaliados os prazos legais de arquivamento e quais
documentos precisam ser mantidos ou eliminados. Uma
comissão criada para este m será responsável pela
coordenação geral de todo esse processo. A Uregi-BH foi
a primeira Unidade a ser processada, com a conferência
das 99 caixas de documentos, que agora aguardam a
análise da Uregi para posterior rearquivamento ou
eliminação. Com muito trabalho ainda pela frente, Vânia
avalia que a organização desse material pode trazer mais
benefícios, além do ganho de espaço. Manter a memória
e o valor informativo da documentação, é manter a
história da Empresa, conclui.

No dia 6 de fevereiro, produtores assistidos pela
Emater-MG participaram, em Uberaba, de um
seminário sobre o PNAE. O evento objetivou
fortalecer a execução do programa e contou com
palestras e depoimento de produtores. O
seminário foiENCONTRO
coordenado pela
Uberaba em
DEUregi
MULHERES
parceria com a Secretaria Estadual de Educação,
por meio da Superintendência Regional.

Emater-DF
A Emater-DF recebeu, em dezembro, a visita de
técnicos do Equador, Paraguai, El Salvador e
Guatemala. A pauta do encontro foi a aplicação
do PNAE, no município de Brazlândia. Por meio do
Programa, são adquiridos alimentos para
reforçar a merenda de três escolas da região.

