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Uregi Uberaba

Unidade Central

Feira de Iturama completa 4 meses

Nascida de uma ideia dos agricultores, a feira mudou a vida de 44
feirantes que ampliaram seu mercado de vendas. Eles participaram
de capacitações oferecidas pelo Esloc, além de receberem um Kit
Feira com barracas, jalecos e caixas plásticas. Uma ideia que deu
certo!

#SOS CHUVAS

E o Sistema de Agricultura está mobilizado
para prestar apoio aos produtores rurais
atingidos pelas chuvas. Equipes da EmaterMG já estão em campo para prestar
assistência emergencial e levantar as
necessidades dos agricultores. Está sendo
feita também uma avaliação da melhor
maneira para ajudá-los neste primeiro
momento,
além da
ENCONTRO
DE identicação
MULHERES dos
pontos críticos em diversas regiões do
estado.

# Emater Solidária
A Emater-MG também entrou na onda
da solidariedade para ajudar os milhares
de mineiros atingidos pelas chuvas em
MG. Na Unidade Central foi instalado
um ponto de arrecadação de doações
(material de higiene pessoal e de
limpeza, água, alimentos não perecíveis,
dentre outros). Os materiais também
podem ser entregues nos batalhões dos
Bombeiros e da PMMG dos municípios
atingidos.Colabore!!

Uregi S.J. Del Rei

Encontro de Produtores

Lagoa Dourada é reconhecida como a
Capital do Rocambole, mas a produção de
hortifrutigranjeiros foi o destaque no
município, no último dia 22. O Encontro dos
Produtores de Hortifruti foi coordenado pelo
Escritório Local e faz parte de um circuito de
palestras, com edições já realizadas em
Carandaí e Ressaquinha. Foram abordados
temas como crédito rural, rastreamento e
certicação de produtos para 60 produtores.

Uregi Capelinha

Chamada Pública PNAE

E em Capelinha, produtores assistidos pela
Emater-MG participam da Chamada Pública
para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), lançada no dia 15 de janeiro
pela Secretaria Estadual de Educação. Serão
adquiridos produtos da Agricultura Familiar
para reforçar a merenda de estudantes da
rede municipal de ensino. O valor destinado
para esta chamada pública é de 180 mil
reais.

A notícia pode ser você!
A nossa colega Márcia Alves, premiada
no Prêmio Fundação Bunge 2019, foi
notícia na imprensa e aqui no Emater
Acontece. Queremos conhecer projetos,
ações ou homenagens recebidas pela
Emater-MG ou por seus funcionários.
Conte pra gente pelo e-mail
comunicacao@emater.mg.gov.br.
a sua história! A notícia da próxima
edição pode ser você!

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 6h30 e Domingo às 11h

