Emater
23 de outubro de 2019
Diretoria Executiva

REUNIÃO GERENCIAL - Alinhamento de ações e troca
de experiências. Esse foi o resultado do encontro entre
a Diretoria e todos os gerentes da Empresa, no dia 17,
no Hotel Tauá, em Caeté, região metropolitana de Belo
Horizonte. Foram abordadas também questões
orçamentárias e estratégias de atuação. Na noite
anterior, os par cipantes foram recepcionados pela
Diretoria Execu va e receberam as boas-vindas com
um pronunciamento do diretor-presidente Gustavo
Laterza.

Cipa

Uregi Patos de Minas

Posse dos novos membros da Cipa dia 23

Representantes do Empregador

Eleitos pelos Empregados

Titulares - Leandro Zchaber (Presidente)
Paulo Roldão
Suplentes - Petrônio de Souza e
Mª do Socorro Alves

Titulares
Adenilson (Vice-Presi)
Elenice Geraldo
Suplentes
Lílian Pacheco
Alceste Fernando

Dia Internacional da Mulher Rural em Patos de
Minas - Um encontro de empoderamento e que
d i s c u u q u e s t õ e s c o m o va l o r i za ç ã o e
protagonismo da mulher rural na produção de
alimentos. O evento foi na comunidade rural de
Capela das Posses e organizado pela Uregi e
Prefeitura.
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Circuito Fru ﬁca Minas - Belo
Vale - Um dos temas foi a
Greening, doença conhecida
como HLB ou amarelão. A
doença tem trazido muitos
prejuízos para pequenos
produtores de Belo Vale, maior
produtor de tangerina ponkan
de Minas Gerais. Variedades
no cul vo de fru feras e o
Cer ﬁca Minas foram outros
temas abordados no Circuito
que teve a par cipação dos
coordenadores Deny Sanabio
(Estadual) e Wagner Fani
(Regional).

Conectividade, digitalização,
inteligência articial e internet das
coisas impactam a vida das
pessoas na cidade e no campo.
Essa mudança vai muito
além do uso da tecnologia.
Envolve, também a conexão
entre as pessoas e uma nova forma
de pensar e enxergar o mundo.
cultura. Se tudo muda tão
rápido, as pessoas também têm que
acompanhar esse processo para
se adaptar aos novos tempos.

“É muito importante esta mudança de pensamento

“

Uregi BH

empresarial atualizando e alinhando-se ao
novo mundo digital.
Willem Araújo - Gerente da Uregi Guaxupé
Converse com a gente:
emater4.0@emater.mg.gov.br
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