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BORDADOS E DOCES
Os projetos FAZENDO ARTE
E BORDANDO A VIDA (Barra
Longa) e UM RIO DOCE DE
BÃO! (Rio Doce), apoiados pela
Emater-MG, foram classiﬁcados
no Edital Doce MG da Fundação
Renova. A inicia va des na
recursos para regiões a ngidas
pela barragem em Mariana
há cinco anos. O resultado ﬁnal
sai em setembro.

Uregi Ponte Nova

Uregi Capelinha

Uregi Montes Claros

REUSO DE
ÁGUA EM
GLAUCILÂNDIA

SISTEMA SEI
A D I PAT c o m p l e to u u m a n o d e
adesão ao SEI com des nação adequada
de quase 7 mil bens. Já o DEPRH incluiu
atestados de frequência dos Gerentes e o
resumo de frequência das Regionais. Mais
agilidade e menos papel.
Uregi Cataguases

Água de pias, chuveiros e
tanques recebem tratamento
e são reu lizadas no cul vo de
bananeiras. As chamadas
“águas cinzas” que antes
eram jogadas no quintal,
poluindo o meio ambiente,
agora têm des no certo em
cerca de 20 propriedades.
Uregi Diamantina

VENDAS PARA PCT
Na região de Diaman na, o delivery de
DE MULHERES
cestas comENCONTRO
hortaliças gera
renda para os
agricultores. Nas cinco feiras realizadas,
em diferentes municípios, foram vendidas
cem cestas, ao preço de R$20 pagos
integralmente ao produtor. O serviço
prioriza a entrega a quilombolas e outras
comunidades tradicionais da região.

Uregi Unaí

ATER EM IRRIGAÇÃO
O técnico Orismar Alves, do Esloc
Bonﬁnópolis de Minas, destaca o trabalho de
ATER na implantação de sistemas de irrigação
no município. Com apoio da Emater-MG, 40
famílias já veram os projetos de irrigação
aprovados para serem beneﬁciárias de
programas da Prefeitura.

COVID-19
ATER com segurança. Na foto, o técnico
Fabrício, do Esloc Mercês, orienta membros
do grupo de whatsapp em boas prá cas para
a comercialização. Além de manter o
distanciamento recomendado, Fabrício
convocou os feirantes em grupos de três para
evitar aglomerações, de acordo com os
protocolos de saúde. E na Empresa, três
comitês estão dando con nuidade às ações
de combate à doença: Comitê Emergencial de
Prevenção e Enfrentamento à Covid-19,
Comitê das Estratégias de Longo Prazo e o
Comitê Emater-MG 4.0. Juntos, eles traçam as
principais estratégias, alinhadas às diretrizes
dos governos estadual e municipal, para a
segurança de todos os empregados e pessoas
atendidas.
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