Emater

4 de março

2020
Produzido pelo Núcleo de Comunicação Interna/Ascom

Uregi-BH

Uregi Salinas

Caiu na rede? É Tilápia!
Em Araçuaí, no semi-árido mineiro, famílias rurais não só ganharam o peixe mas
aprenderam a pescar. Com assistência do Esloc, a retomada de um projeto de
piscicultura, na Barragem do Calhauzinho, está gerando ocupação e renda para
famílias da região. O reinício do projeto, interrompido há seis anos, foi uma
iniciativa dos próprios produtores, que buscaram apoio da Prefeitura e da EmaterMG. A primeira capacitação desta nova fase foi realizada, no nal do ano passado,
Uregi Capelinha
para 37 produtores, e 18 já iniciaram a produção em janeiro.
A técnica
utilizada é a criação de tilápias em tanques-rede, sob a responsabilidade de três
grupos de produção, que abrigam cerca de 15 mil peixes recebidos por doação. A
expectativa e que a comercialização comece no mês de maio. Sucesso!

Uregi Guaxupé
Alunos do 5º período do curso Tecnólogo em
Agronegócio da Fatec-Mococa (SP)
participaram, na última semana, de uma
palestra sobre novas tecnologias e o Programa
Emater 4.0. A palestra foi ministrada pelo
extensionista do Esloc Arceburgo, Antônio
Carlos Andrielli, que abordou o uso de drones e
transformações tecnológicas na agricultura.

Comitiva apura prejuízos
a horticultores em Mário Campos
Como parte das ações do Governo de Minas, em apoio
aos atingidos pelo excesso de chuvas, foi realizada, na
última semana, uma visita a horticultores de Mário
Campos (Uregi-BH). O encontro teve como objetivo
ouvir os produtores e apurar os impactos causados na
região que podem chegar a quase R$ 4 milhões em
240 hectares. Participaram da visita o presidente da
Comissão de Agropecuária e Agroindústria da
Assembleia Legislativa deputado Coronel Henrique, o
gerente regional Vitório Freitas, representando a
secretária de Estado de Agricultura, Ana Valentini; o
coordenador de Horticultura Deny Sanábio, técnicos
locais, representantes da Prefeitura, Câmara
Municipal e Faemg.
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Uregi Cataguases

Vitrine do Milho

Cataguases - O coordenador regional Marco
Aurélio Salgado foi um dos palestrantes na
2ª Vitrine do Milho, no dia 14 de fevereiro.
Interpretação, correção e adubação de solos
na cultura do milho e silagem foram os temas
abordados
na palestra DE
queMULHERES
reuniu cerca de
ENCONTRO
cem produtores rurais. Além de fomentar a
cadeia produtiva do milho, o evento ajuda
também a impulsionar o desenvolvimento da
pecuária leiteira, com o avanço na produção
de silagem com alta produtividade.

Uregi Valadares
Divino das Laranjeiras - A agroecologia foi o tema de
uma Tarde de Campo para 18 agricultores familiares,
em fevereiro. O evento teve o apoio dos Eslocs de
Itabirinha de Mantena e Galiléia, com demonstração
de experiências de ecológicas no combate a pragas e
insetos nos meios produtivos. O evento foi uma
parceria entre a Emater-MG, a Prefeitura Municipal,
além de parceiros locais.

ENCONTRO DE MULHERES

Agroecologia

Fundação: 19/05/1956
Unidades: 434
Efetivo: 1469 extensionistas
Principais programas executados:
- Mais Alimentos
- Trator Solidário
- Pronaf
Crédito Fundiário
- Habitação Rural
- PNAE

