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MUDANÇAS

A diretora-presidente, Luísa Barreto, deixa o cargo para assumir a
gestão da Secretaria de Estado de Planejamento. O Governo do
Estado apresentará ao Conselho de Administração da Emater-MG o
Gestor Público Otávio Maia para ocupar o cargo de diretorpresidente na Empresa. Boa sorte, Luísa!

"Foram também 4 meses de muita vontade, trabalho e
compromisso verdadeiros em fortalecer a empresa. Eu
desejo prosperidade à Empresa, de coração, não deixarei
de ser a Luísa da Emater -MG. Obrigada a todos pela
acolhida, a confiança e contem sempre comigo!!
Luísa Barreto

Uregi Uberaba

CAPACITAÇÃO ON-LINE EM
TAPIRA
"Boas Práticas de Fabricação e Agropecuárias para
Queijo Minas Artesanal" é o tema da capacitação para
produtores de Tapira. Com carga horária de 24 horas,
o evento abordará temas como doenças vinculadas ao
leite, maturação do queijo, além de tópicos ligados ao
plano de negócios. O curso é um pré-requisito para a
regularização de queijarias e, atualmente, só existe
uma produtora certificada no município. Com a
capacitação, cinco famílias rurais de Tapira serão
beneficiadas, o que vai garantir a tradição do
município de produção do QMA.

"Muito honrado em fazer
parte da Emater-MG. Meu
avô foi o primeiro
produtor atendido pela
Acar, o Município de
Machado, na década de 50.
A Emater-MG passando
pelas gerações da
minha família.
Muito feliz"!

Matheus Ramos Caixeta
Extensionista Agropecuário - Cristais

PAA EM ITAMBACURI E
BOCAIÚVA
Frutas, legumes e verduras da agricultura familiar,
adquiridos via PAA, foram entregues ao Banco de
Alimentos em Itambacuri para triagem e doação a
entidades e moradores do município. E não para por
aí! Em Bocaiúva, 40 famílias cadastradas em
programas sociais foram beneficiadas com o
recebimento de alimentos, no primeiro dia de
execução do programa na região, em 29 de março.

DÊ A SUA CONTRIBUIÇÃO
ATÉ O DIA 30 DE ABRIL
Contribua para uma Emater melhor e mais forte.
Muitos colegas já responderam ao questionário no
espaço da intranet FORTALECE EMATER. O
questionário estará disponível até o dia 30 de abril.
Ajude a fortalecer a nossa Empresa!

