Emater

28 de agosto
2019
DIAS DE CAMPO
Uregi Curvelo

PREMIO

Somos uma das 400 maiores no Agro
Publicação da Revista Exame (Editora Abril) coloca a EmaterMG no ranking das 400 maiores empresas do Agronegócio,
em cerimônia que aconteceu no dia 27 de agosto, em São
Paulo. A edição especial da revista chega às bancas no dia
29 e traz o ranking das mil maiores empresas do Brasil e
dos 200 maiores grupos empresariais, indicadores do
desempenho e uma análise dos principais setores
produtivos, traçando, deste modo, um panorama amplo da
evolução dos negócios e da economia do país.

Em Inimutaba, mais de cem
produtores participaram do
Dia de Campo com palestras
sobre Aposentadoria Rural,
Legislação Tributária, Canais de
Comercialização da Agricultura
Familiar e Crédito Rural. Os
participante do evento também
prestigiaram a feira livre com
produtos das comunidades da
região e foram servidos com um
lanche especial com quitandas e
sucos produzidos localmente.
Uregi Guaxupé

Uregi São João Del Rei
E lá em Coronel Xavier Chaves,
com a ajuda da equipe do Esloc, o
queijo Jacuba se destaca pela
qualidade. Há três anos, a
p r o d u t o r a M a r i a Te r e s a
abandonou a vida de executiva
para viver no campo e procurou a
assistência da Emater-MG. Com
orientação e acompanhamento
da equipe técnica, ela passou a
produzir o queijo que já cou
famoso e que aposta na
sustentabilidade como garantia
de qualidade. O Jacuba integra a
Rota do Queijo Terroir Vertentes
em Minas Gerais, criada pelo
C i r c u i t o Tu r í s t i c o Tr i l h a d o s
Incondentes, com o objetivo de
divulgar o queijo mineiro,
premiado internacionalmente.

Qualidade com
sustentabilidade
DETEC
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No Dia de Campo no município de
Juruaia, 19 pequenos produtores
participaram de uma palestra e
demonstração técnica sobre
silagem de grãos reidratados. A
capacitação incluiu uma visita a
uma fazenda da região que adota
o pastejo rotacionado, processo
que vem sendo adotado por
muitos produtores. Sucesso total!
O que você gostaria de
ler no Emater Acontece?
Envie sua sugestão pelo
Whatsapp ou pelo e-mail
comunicacao@emater.mg.gov.br.

