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Uregi Sete Lagoas

100% comercializados
A assistência técnica do Esloc Capim
Branco a agricultores do município, tem
tornado mais saudável e prática a vida de
consumidores na capital. Carro-chefe da
Fazenda Recanto da Lua, a produção
orgânica e hidropônica, certicada pelo
S i s t e m a S AT, c h e g o u à r e d e s d e
supermercados com uma novidade:
produtos como mandioca, abóbora e milho
verde são vendidos já picados agregando
mais valor e aumentando a renda do
produtor. Segundo o técnico Marcelino
Teixeira, são vendidos, por dia, cerca de
700 Kg de legumes, além de folhosas. O
Esloc foi responsável pela orientação
sobre controle de pragas e doenças sem
agrotóxicos e desenvolveu um projeto
para reuso da água e das sobras de
material orgânico. Show de bola!

De 14 a 16 deste mês, a Uregi
de Capelinha promoveu uma
capacitação em Silvicultura para 23
técnicos das Uregi Governador
Valadares, Almenara, Curvelo,
Diamantina e da própria Capelinha.
A qualicação faz parte do projeto
Siderurgia Sustentável, dos governos
federal e estadual, em parceria com o
PNUD.

Uregi Capelinha

Diretoria Executiva
"Feliz em celebrar este
reconhecimento, já que a EmaterMG é a principal executora de
políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento e promoção do
setor agropecuário". (Governador
Romeu Zema, dia 17, ao sancionar a
Lei 23.534 que reconhece a Empresa
como de relevante interesse social e
econômico para MG)

Boas histórias, mais acessos

Rápidas

E o trabalho da Empresa, ganha mais
visibilidade nas mídias digitais. A matéria
"Área abandonada vira horta comunitária,
em Lavras, no Sul de Minas", do jornalista
Sebastião Avelar (Ascom), foi acessada 467
vezes, em menos de 24h, no Facebook. É o
recorde desde o mês de setembro quando
os acessos começaram a ser rastreados.
MULHERES
Ainda nãoENCONTRO
curtiu nossoDE
Facebook?
Corra lá:
Emater-MG

Um passado rico
em histórias
Inaugurado em 1998 e batizado como
Espaço Memória, o Centro de
Documentação José Alfredo Amaral de
Paula conta com um acervo histórico, que
exalta os grandes feitos da extensão
rural em Minas. Localizado na Unidade
Central, o espaço reúne peças lendárias,
como o Jeep usado nas décadas de 50 a
70, máquinas fotográcas, carro de boi,
além da réplica do primeiro escritório da
Acar, na cidade de Santa Luzia. Em um
cofre, estão depositados documentos e
materiais catalogados que devem ser
abertos no centenário da Emater-MG. Já
visitou o espaço? Venha de novo. Ainda
não? Faça uma visita. Vale a pena!

Tem novidade!

Em novo horário na Rede Minas:
Sábado às 6h30 com reprise no Domingo às 11h
da manhã. Assista também pelo canal do youtube

NÃO PERCA!

