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Detec

Diretoria Executiva

SOS Rio Araçuaí

No Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), a Emater, por meio do
Detec, participa de audiência pública, na Assembleia Legislativa.
O encontro vai reunir diversos órgãos e entidades ambientais para
propor ações de revitalização do rio Araçuaí, no Jequitinhonha. A
empresa já é parceira em diversas ações na região, atuando na
proteção de nascentes, conscientização da população e
orientações sobre saneamento rural. Em abril, a Emater integrou
o movimento SOS Rio Fanado, que desagua no rio Araçuaí.
Ascom

A Diretoria Executiva está realizando
encontros gerenciais com o objetivo
de alinhar diretrizes e, também,
colher contribuições dos colegas
visando o desenvolvimento dos
trabalhos. A primeira reunião foi
realizada no dia 4 de junho, em
Viçosa, com a presença dos gerentes
das UREGI's Juiz de Fora, Cataguases,
Muriaé, Manhuaçu, Governador
Valadares, Guanhães, Ipatinga, Ponte
Nova, Belo Horizonte e Viçosa. Na
oportunidade, os diretores
encontraram-se com o reitor da UFV,
Demétrius David e da vice reitora,
Rejane Nascentes.As próximas
reuniões acontecerão no dia 11, em
Lavras, e no dia 18, em Montes
Claros.

Trabalho reconhecido no exterior

INAUGURAÇÃO DO
BANCO DE ALIMENTOS
Produzido pela Assessoria de Comunicação, o programa
Minas Rural valoriza o trabalho dos prossionais da empresa
junto à agricultura familiar. O canal no You Tube já tem 25 mil
inscritos, com média de 4 mil visualizações por programa. Os
números superam o canal da Polícia Militar, órgão de maior
capilaridade em MG e que tem 11 mil inscritos e média de 1,5
mil visualizações/programa. E o Minas Rural tem novidades:
novas câmeras e, em breve, o reforço de um drone vão
aumentar a qualidade das imagens do programa que já
ganhou espectadores em outros estados e países como
Japão, Suíça e Portugal.
ENCONTRO DE MULHERES

Uregi S.J.Del Rei

Esloc Ressaquinha - O colega Tadeu
Ribeiro foi agraciado, em maio, com o
título de Cidadão Honorário pela
atuação da Emater no município.
Motivo de orgulho para o
extensionista, que tem apenas um
ano na localidade. Parabéns, Tadeu!

Envie sua notícia: comunicacao@emater.mg.gov.br

