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Dias de Campo
Uregi Cataguases

Parcerias em alta
Agrônomos e pesquisadores do Ministério de Agricultura e Florestas
(MAF) de Serra Leoa, país do norte da África, visitaram a EmaterMG, no dia 25. O objetivo da visita foi estabelecer contatos para
um futuro acordo de cooperação técnica entre os dois Ministérios e empresas
de Ater. “Queremos aprender como, em quarenta anos, o Brasil conseguiu
sair da condição de importador para exportador de grãos”, explica o chefe
da delegação John Kamara. Na sede da empresa, a comitiva
participou de uma apresentação técnica sobre controle de pragas e
aspectos produtivos de culturas. Além da Emater-MG, a equipe de Serra Leoa
visitou também a sede da Epamig, o município de Maria da
Fé e a Universidade Federal de Viçosa.

Uregi Diamantina

Ocina de Bordado e Costura

A produção de artesanato foi o tema
de ocinas na região de São
Gonçalo do Rio Preto, com a
qualicação de 43 mulheres rurais. A
produção das peças levou em
consideração a identidade cultural
local e a sua comercialização vai
proporcionar maior geração de
renda para as artesãs.

A Adequação Ambiental de
Propriedades Rurais e Conservação de
Solo e Água foi o tema do Dia de
Campo em Cataguases, no dia 4. A
ação coordenada pelo Esloc foi uma
parceria com o IEF, Copasa e
Prefeitura.
Uregi Almenara

Em parceria com a prefeitura de Ponto
dos Volantes, o Dia de Campo
realizado no início do mês abordou o
tema Boas Práticas em conservação do
Solo e da Água. Os participantes
aprenderam sobre construção de
terraços, uso de bombas centrífugas
fotovoltaicas e manejo de pastagem.

Uregi São Francisco

4ª Feira Mista do Agronegócio

A 4ª Feira Mista do Agronegócio e
da Agricultura Familiar movimentou
Brasília de Minas, entre os dias 6
e 7 de junho. A Emater-MG foi uma
das parceiras na mostra que foi
iniciada com a Feira da Agricultura
Familiar e um leilão de gado. Além de
pequenos produtores, escolas da
zona rural também participaram do
evento.

Ainda não faz parte do grupo de
Whatsapp criado pela Ascom?
Envie seu nome, Uregi e
número do celular para
comunicacao@emater.mg.gov.br

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 8h e Domingo às 9h

