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DIREX

Kit Prevenção e Carinho
Aproveitando a chegada das agendas, algumas Uregis estão
distribuindo álcool em gel e máscaras feitas pelos próprios
colegas. No Esloc Lima Duarte (Uregi Juiz de Fora), a Maria Dalva
e a Luciene confeccionaram 300 máscaras para os
Eslocs da região. Em Uberlândia, a agenda foi acompanhada
de álcool em gel e máscaras de tecido feitas pelos colegas.
Exemplos de atenção e solidariedade, mesmo com o isolamento.

Reunião do Conselho

UREGI-SÃO FRANCISCO

A técnica Nádia Pereira, de
Sabinópolis, conta que a
equipe continua adaptando
os seus métodos de trabalho.
Bons exemplos são a criação
de
ume legumes
grupo virtual,
com
Frutas
produzidos
por agricultores familiares assis dos
agricultores
do
P
N
A
E,
pela Empresa estão reforçando a ecesta básica de famílias carentes em
reuniões
com odurante
Conselho
diversos
municípios,
a pandemia. Os produtos são adquiridos
Municipal
(CMDRS).
via PAA. Na foto, famílias de São Romão, na Uregi São Francisco.

PAA na Cesta Básica

A videonferência do Conselho de
Administração aconteceu no dia 29, com
membros do Conselho e técnicos do
Depad. O departamento apresentou o
Relatório Financeiro e Contábil 2019 e o
parecer do Conselho Fiscal para
aprovação. A Diretoria Execu va relatou
ações e resultados no enfrentamento da
pandemia, na vigência do Decreto de
Calamidade Pública e no regime
especial de Teletrabalho, referência ao
grande engajamento de toda a Empresa.
A execução da reunião virtual teve o
apoio do Depad e da Asg .

UREGI-BH

VENDAS VIRTUAIS NAS CIDADES
HISTÓRICAS
ENCONTRO DE MULHERES

“

Em Ouro Preto, uma parceria com a UFOP
Produzido pela Ascom
implantou um ponto central de vendas. E em
Envie sua notícia:
Mariana, um site e grupos de whatsapp já
vendem
os produtos com
entrega em domicílio. de todos! comunicacao@emater.mg.gov.br
Combater
o Coronavírus
é responsabilidade

