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Uregi S.J Del Rei

DEMÉTER EM SÃO JOÃO DEL REI

CAFÉ E QUEIJO
QUEM SERÃO OS
VENCEDORES

O uso da plataforma Deméter foi tema de um
treinamento na Uregi. O curso on line doi
ministrado pelo colega Adenilson Freitas, do
DEPGE.
Uregi Montes Claros

CONCURSO QMA - No dia 27 saiu a lista dos 20 finalistas, dentre
os 185 inscritos. O julgamento foi realizado por 25 especialistas
e pela primeira vez, um júri de jornalistas escolheu o melhor
queijo dentre os 20 finalistas. O resultado final O concurso deste
ano foi promovido em comemoração aos 300 anos de Minas
Gerais.
CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ - Um júri especializado
definiu os campeões deste ano. Foram 1.792, das quatro regiões
produtoras: Sul, Matas, Cerrado e Chapada. Foram avaliados o
aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos
e doçura dentre outros aspectos.
Os vencedores dos dois concursos serão
anunciados durante um evento on line, promovido
pela Emater e pelo Governo de Minas, no dia 14/12
" O Dia do Extensionista é o dia de quem
acorda cedo e logo está no campo, na
estrada. De quem se debruça em livros,
estuda, pesquisa, mas sabe que aprende
mesmo e lá no campo, na troca diária com o
produtor. É o dia de quem movimenta a
cidade com dia de campo, com feira da
agricultura familiar, que se empolga pra
realizar os concursos e vibra junto com
quem ganha, mas que não deixa de
estimular e querer fazer campeão todos os
produtores. O dia 6 de dezembro é dia de
quem não se acomoda, é
o seu dia, EXTENSIONISTA RURAL. "

SONHO CONCRETIZADO
Nesta semana, 52 agricultores familiares do
município de Olhos D'Agua comemoraram o
recebimento dos títulos de posse de terra.

A campanha está
apadrinhando 60
idosos dos lares
Padre Leopoldo
Merthens e lar
Bom Jardim em
BH.

OBRIGADO AOS
COLEGAS !

