Emater

6 de fevereiro
2020
Produzido pelo
Núcleo de Comunicação Interna/Ascom

Uregi Teóﬁlo Otoni

Uregi S.J. Del Rei

8° Encontro de Produtores de Leite
O evento realizado no dia 31 de janeiro, na cidade de Nazareno, teve
como pauta novas técnicas a serem utilizadas na atividade. Foram
entregues kits do “Programa de Manejo Intensivo de Pastagem” a 140
produtores. O encontro foi coordenado pelo Esloc, em parceria com a
prefeitura e a Asprafan.
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#SOLIDARIEDADE

E mais uma vez, a família Emater-MG
mostrou que é solidária principalmente na
dor. A nossa campanha de arrecadação de
donativos para os atingidos pelas chuvas
recebeu o apoio tanto em BH quanto no
interior. Continuaremos arrecadando até
que a situação esteja controlada.
Obrigado a todos que participaram! Na
DE MULHERES
foto, ENCONTRO
nossa colega
Carmem Brettas
entrega sua doação em Ponte Nova.

Incentivo à inovação!
No dia 15 de janeiro, foi realizado, em
uma propriedade na cidade de Itambacuri,
um evento técnico sobre a formação de
capineira e produção de silagem com o
capim-elefante BRS Capiaçu. A atividade foi
coordenada pelos extensionistas Sidney
Batista e Francisco Gruppi que utilizaram a
forma do silo cincho para demonstrar a
preparação da silagem, com tamanho ideal
do corte, da partícula, aplicação de
inoculante, local para construção, tipos de
silo e cuidados na compactação e vedação.
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#SOS Chuvas

O município de Rodeiro foi um dos
atingidos pelas tempestades,
principalmente as comunidades rurais
de Palmeiras e Feijão Miúdo, invadidas
pelas águas do rio Xopotó. As famílias
que tiveram suas casas alagadas
receberam apoio do Escritório Local
com encaminhamento de água
potável, cestas básicas, além de roupas
e móveis doados. Foram atendidas oito
famílias, com o apoio da prefeitura.

Uregi Capelinha

Produção de Uvas

Com assistência do Esloc Berilo, a
produção de uvas mudou a vida de
agricultores da comunidade de Morrinhos.
Eles adquiriram kits de irrigação , além de
dicas para melhorar o cultivo, permitindo o
aumento da colheita, que chega a 12 mil
quilos por ano. O crescimento nas lavouras
permitiu que os agricultores chegassem ao
mercado, com vendas em feiras locais e
comercialização pelo PNAE.

Companhia Animal!
Os colegas da Unidade Central recebem
diariamente um visitante de quatro
patas, que já é considerado o mascote do
prédio. O gato Negão, que vive no
estacionamento, alegra a todos com sua
simpatia e retribui o cuidado que os
funcionários da Empresa têm com as suas
sete vidas.
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