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Parceiro Destaque 2020

E as comemorações pelos 72 anos da Emater já começaram.
No dia 17, a Diretoria Executiva, acompanhada pela secretária
de Agricultura, fez a entrega simbólica da placa de Parceiro
Destaque 2020, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI). O órgão é parceiro no programa Ver de
Minas, em ações de recuperação ambiental. A homenagem foi
recebida pelo ministro Marcos Pontes que é também, o
astronauta brasileiro.
Uregi Unaí

Uregi Muriaé

Piscicultura em Unaí
Na foto, reunião entre o Comitê de Implantação, o
superintendente de Agricultura do Distrito Federal,
Willian Barbosa, e a Coopindaiá para tratar do
projeto da inserção da atividade no município.
Uregi Juiz de Fora

Metas Cumpridas =
Trabalho Reconhecido
O técnico Antônio Teixeira, do Esloc Carangola, é o
primeiro extensionista a concluir todas as metas do
Ater Mais Gestão. O empenho do técnico está sendo
reconhecido pelos colegas e pela Diretoria da
Empresa. Parabéns, Antônio!

Uregi Curvelo

Café e Medalhas
Com direito a um café da manhã especial, as
funcionárias Arnalda Nogueira e Ana Paula
Oliveira receberam as homenagens por tempo de
serviço, na Uregi Juiz de Fora. As medalhas de 45
e 25 anos, respectivamente, foram entregues pelo
gerente regional, Hidelbrando Marcelo.

72 anos - Tempo de Serviço
O dia 20 foi de homenagens. Cinco funcionários
receberam as medalhas pelo tempo de serviço e outro
por ter vencido o melhor InovAção. A parte musical da
solenidade ficou a cargo do Sargento Alcântara, da
PMMG. Sucesso a todos!
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Uregi Manhuaçu

Bambu é usado em Sistema de
Tratamento de Esgoto Doméstico
Os "criadores" são os técnicos José Antônio, Katya Louzada ,
Paulo Cesar de Assis e Thiago Braga. A ideia, adaptada de
um sistema da Epagri (SC), atende a mais de 400 famílias e já
é exemplo para outras regiões.

Uregi Uberlândia

Depad

Memória Revitalizada
Este mês começou a ser colocado em prática o projeto
de revitalização do Espaço Memória. O acervo será
inventariado e catalogado por estagiários de museologia
e biblioteconomia, em cerca de um ano e meio.
Participam também Amaer e UFMG.

Pró-Genética e Pró-Fêmeas
Foi realizada em Monte Carmelo, a quarta edição do PróGenética e Pró-Fêmeas, no dia 19. Dos 16 touros
ofertados, foram comercializados 12, das raças Nelore e
Guzerá mantendo o alto índice de vendas das edições
anteriores.
Foram vendidas, ainda cinco novinhas
Girolando.

Uregi Diamantina

Uregi Alfenas

Concurso do Café em
Machado
Técnicos locais participaram, no Campus Machado
do IF Sul de Minas, das análises físicas e sensoriais
dos cafés inscritos no Concurso de Qualidade de
Cafés. Os 24 melhores cafés do Estado serão
conhecidos no dia 9 de dezembro.

Parceria para a Vitivinicultura
O presidente da Emater-MG, Gustavo Laterza, o prefeito
de Diamantina Juscelino Brasiliano, o vice-prefeito
Adauto Genézio e o consul da Itália, Dario Savarese,
participaram, essa semana, da assinatura do Termo de
Parceria para o desenvolvimento da vitivinicultura e
produção de vinho no município.

