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Uregi Viçosa

Circulando

Campeões do
Concurso de
Qualidade dos Cafés
2018 ganham edição
especial com a marca
Verdemar
Produtores e suas
histórias vão estampar os
rótulos das embalagens
que estarão à venda na
rede de supermercados
Verdemar. Produto será
lançado na próxima
semana, em Belo
Horizonte.

Uregi Passos

Encontro da Produtora Rural de Passos e
região. Dia 8 de junho

Uregi Montes Claros

Diretoria
Diretoria Executiva - Recebeu, dia
14, no prédio da Unidade Central, a
visita do secretário-executivo do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Marcos Montes,
acompanhado do secretário de
Agricultura Familiar e cooperativismo
Fernando Henrique Schwanke.
Visita do Secretário do Mapa

Uregi Almenara

2º Torneio Leiteiro - Expoagro 2019

Uregi Lavras

Esloc Pedra Azul - Organizado pela
Emater-MG, o Torneio Leiteiro
integrou a Expoagro Pedra Azul.
Foram realizadas três ordenhas e a
campeã foi a vaca Democrata,
matriz meio sangue Girolanda, da
Agropecuária Sempre Amigos, que
obteve produção média de 35
litros/dia.

Esloc Itanhandu - Com apoio da Emater-MG,
agricultores familiares criaram a Organização
de Controle Social (OCS), um sistema de venda
de orgânicos em feiras livres, direto ao
consumidor ou pelo PNAE. O grupo é
responsável por atestar a qualidade dos
produtos, além de emitir um certicado de
garantia da propriedade. Atualmente, conta
com seis produtores
de hortaliças
mas, a partir
ENCONTRO
DE MULHERES
de julho, será liberada a venda de outros
produtos.

Capacitação, no dia 14 de junho, em
Boas Práticas de Fabricação para
Agricultores inscritos na 9ª Feira da
Agricultura Familiar da Expomontes
2019 que acontece de 28 de junho a 4
de julho.

Depad

A equipe do Depad participou da 12ª
Convenção de Contabilidade de MG,
de 5 a 7 de junho, em Belo Horizonte. O
objetivo? Atualizar conhecimentos
para prestar o melhor serviço aos
nossos colegas do campo e também da
área administrativa. Parabéns!

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 8h e Domingo às 9h

