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Em Materlândia, o tema foi

CIRCUITO
DE CAFEICULTURA!
CaféMINEIRO
das Mulheres
Rurais:
Tradição e Renda
A Associação de Mulheres Rurais de Cataguases apresentou no
dia 27 de março uma pequena amostra dos produtos que serão
comercializados no projeto “Quitandas sobre Rodas”. A ação vai
permitir às quitandeiras comercializarem seus produtos em vários
pontos da cidade, a bordo de um veículo, uma espécie de food
truck. As quitandas são preparadas de modo artesanal, seguindo
receitas de família e tendo como matéria prima produtos rurais da
região.
UREGI MURIAÉ
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Em Caiana, a etapa do circuito
reuniu mais de 400 pessoas,
com a participação dos vencedores
do Concurso Estadual de
Qualidade de Café nos anos de
2017, Sebastiana, e 2018, o
Sr. Josias. O casal Marcelo e
Glória, do município de Carangola
recebeu a placa do Certiﬁca Minas
Café pelo desempenho no programa.

E Manejo
NASCE de
A APROALAGOA
Pastagem e
Criada
no
dia
25 de março,
Gestão da Propriedade
Associação
de Produtores
Leiteira com
o Grupode
Temático
do município.
Queijo
Artesanal
vai fortalecer
o cooperativismo no
município.
Uregi
CURVELO

Em Cordisburgo, produtores
rurais e colegas da Emater de
Eslocs da região foram
conhecer a lavoura do Sr.
Luiz Carlos Mingote uma
experiência de sucesso do
plantio agroecológico com
assistência da Emater-MG.
Uregi POUSO ALEGRE

UREGI ALFENAS
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A etapa de Elói Mendes contou com a
presença de 450 participantes, dentre
produtores e técnicos, e recebeu da
Câmara Municipal uma homenagem na
forma de uma Moção de Aplausos.
O evento considerado “motivo
de muito orgulho e satisfação”.

Já em Maria da Fé, o Dia de
Campo contou com uma aula
de queijos ﬁnos com o mestre
queijeiro Daniel, encerrando
com uma degustação para
todos os participantes.

Envie sua notícia: comunicacao@emater.mg.gov.br

