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Compras Centralizadas

Cooperação Técnica com o CNC
Firmada parceria entre a Emater-MG e o Conselho Nacional do Café,
para aimplantação de ações que fortaleçam a cadeia produtiva do grão,
nos próximos dois anos. A primeira ação conjunta foi a produção de uma
cartilha sobre prevenção ao coronavírus durante a colheita do café.

A compra centralizada de insumos foi pauta de
reunião, on line, entre Diretoria, Dicom, Depad e
Uregis, no dia 14 de maio. Além de orientações,
foram esclarecidas dúvidas para início dos
pedidos e distribuição. A etapa agora é de
aprimorar esses processos até as entregas.

Uregi Ponte Nova

Capacitação no Polo Sul

Viveiro de Mudas
A técnica
Nádia Pereira,
As mudas
de cana-de-açúcar,
emde
diferentes fases de maturação,
Sabinópolis, conta que a
foram
distribuídas a produtores de leite, para plantio. Alternativa
equipe continua adaptando
para
alimentação
nutritiva ao gado durante todo o ano. A
osoferecer
seus métodos
de trabalho.
ideia
foi dos
extensionistas
e Lucilene, do Esloc Oratórios.
Bons
exemplos
são a Danilo
criação
de um grupo virtual, com
agricultores do P N A E, e
reuniões com o Conselho
Municipal (CMDRS).

Técnicos das Uregis Guaxupé, Passos, Alfenas,
Lavras, Ipatinga e Guanhães participaram de um
treinamento on line, no dia 12, sobre controle de
plantas daninhas e adubação na pastagem. A
organização foi do coordenador técnico de
Guaxupé, Marcelo Bonfim , com as parceiras
AgroCp e Corteva Agriscience.

Uregi S. Francisco

Módulos Deméter

E mais um módulo do Deméter foi
lançado esta semana. O tutorial das
funcionalidades do módulo METAS foi
enviado para os e-mails funcionais e
ENCONTRO DE MULHERES
está disponível na intranet.
Combater o Coronavírus é responsabilidade de todos!

Sacolão Delivery
Com assistência dos técnicos
Ana Emília (Brasília de Minas)
e Edson Tafuri (Santa Fé de
Minas), os dois municípios
também aderiram às vendas
virtuais. Em apenas 15 dias, o
Sacolão Delivery de Santa Fé
gerou mais de 7 mil reais em
vendas.

