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GESTÃO COM EXCELÊNCIA
Um treinamento para a ngir a máxima qualidade no atendimento prestado.
Esta foi uma das propostas do treinamento Excelência para a Gestão
Administra va e Financeira promovido pelo Depad, no período de 19 a 21 de
novembro. A capacitação, realizada na Unidade Central, reuniu 65 colegas
do quadro administra vo das Unidades Regionais. A abertura do evento teve
a par cipação da Diretoria Execu va.

Igara nga - Foi sede, nos dias 13 e 14 de
novembro, de uma capacitação em apicultura
promovida pelo escritório local. O curso Apicultura
Básica: manejo adequado do apiário foi ministrado
para dez apicultores pelos técnicos Djalma Reis e
Virgínio Alves. O curso vai possibilitar a
implantação e operacionalização da cadeia
produ va, podendo levar à organização do grupo
para compras e vendas cole vas, além da
possibilidade de captar recursos para uma possível
agroindústria de mel no município.

Homenagem

Uregi-BH

Feira da Agricultura Familiar - Quem
esteve na Assembleia Legisla va, no dia
13 de novembro, teve a oportunidade de
levar para casa produtos como queijos,
quitandas, queijos, geleias, frutas e
hortaliças vindos do campo. Essa foi a
segunda edição da Feira da Agricultura
Familiar realizada no local este ano,
resultado da parceria entre a Emater e a
Assembeia.
Uregi Guaxupé

23º Concurso de Qualidade dos Cafés de
Jacu nga - Os melhores cafés
produzidos em Jacu nga e região form
premiados na ﬁnal do concurso,
realizada no dia 10 de novembro,
promovido pela Prefeitura, Escritório
Local e parceiros. O primeiro lugar foi
conquistado pelos produtores Thereza
Con ni e Luiz Marcelo Pioli. O evento
contou ainda com palestras sobre a
a vidade cafeeira.

Moção Honrosa
Mais um colega tem seu trabalho reconhecido.
Dessa vez, o homenageado foi Luciano Marques da
Costa, com uma Moção Honrosa concedida pela
Câmara Municipal de Santa Luzia. Nascido em Rio
Pomba, na Zona da Mata, casado e pai de dois ﬁlhos,
o técnico é especialista em Extensão Ambiental
para o Desenvolvimento Sustentável e ingressou na
Emater em 2008, em Abre Campo. Há dois anos
iniciou prestação de serviços em Santa Luzia,
atendendo agricultores familiares na elaboração de
projetos do PNAE, projetos de crédito rural e
assistência técnica individualizada.
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