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DESENVOLVIMENTO

Sustentável

É o tema central de um Circuito

técnicas. O lançamento do circuito foi

Técnico

realizado no dia 14, com o Encontro

promovido

pelo

Esloc
e

Técnico Regional em Sanidade Animal

parceiros, com o objetivo de melhorar

e Desenvolvimento Sustentável da

a qualidade do atendimento aos

Bovinocultura de Leite e de Corte, que

produtores rurais da região. A ideia

reuniu 78 participantes. As próximas

do projeto nasceu de um diagnóstico

etapas, ainda sem data prevista, serão

feito pelos extensionistas Zenaido

executadas após a realização dos

Lima e Irani Muniz durante visitas

diagnósticos em outras comunidades.

Arcos, pela Prefeitura Municipal

de fevereiro
de 2019

Justa Homenagem
O nosso colega José Mayrink, do Esloc
de Volta Grande (Uregi Muriaé), foi

SOS Brumadinho

Amparo aos produtores

E o trabalho da Emater-MG junto
aos atingidos pelo rompimento
da barragem em Brumadinho
não para. No dia 12, o diretor
Leonardo Kalil e o gerente regional
Vitório Freitas participaram de
uma reunião com agricultores,
na Câmara Municipal, para
levantamento de necessidades
e alternativas para minimizar os
impactos em 45 propriedades
e mais de 140 agricultores. A
reunião pontuou mais uma etapa
do trabalho da empresa para
amenizar os prejuízos sofridos
pelas famílias rurais da região.

Metodologia
ZAP

homenageado, pela Câmara Municipal,
com uma Moção de Aplausos. O
título, aprovado por unanimidade,
foi concedido pela qualidade no
atendimento às famílias rurais do
município onde atua há oito anos.
Mayrink ingressou na Emater-MG em
2005. Parabéns, pelo reconhecimento!

Estão
as

abertas

inscrições

até
para

sexta
o

curso

(22),
de

Zoneamento Ambiental e Produtivo
(Metodologia ZAP). A ferramenta
possibilita um diagnóstico das subbacias hidrográficas, sistematizando
informações sobre seu potencial
produtivo e limitações do uso dos
recursos naturais. Dados que ajudam a

Rede Minas – Sábado, às 8h com reprises no domingo, às 9h e quarta, às 13h
Acompanhe também pelo site e em nosso canal no Youtube

garantir uma produção sustentável. O
curso é semipresencial. Informações
no site da Seapa.

Ajude-nos a fazer o Emater Acontece. Envie sua notícia : comunicacao@emater.mg.gov.br

