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Diretoria cumpre agenda no
Polo Nordeste
A programação começou nos dias 10 e 11 com visita a Teófilo Otoni. Na
sequência, o diretor-presidente Otávio Maia e o diretor técnico
Feliciano Nogueira seguiram para Almenara, onde se encontraram,
no dia 12, com a equipe da regional e inauguraram a nova sede do
escritório local. Ainda no município, os diretores participaram da
assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Emater-MG e
os consórcios intermunicipais que prevê a criação e
operacionalização de sistemas de inspeção sanitária. À Emater-MG
caberá a orientação técnica para a regularização e habilitação
sanitária de agroindústrias familiares e a continuidade
da
implementação de políticas públicas de promoção de produtos da
agricultura familiar.
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Ater Digital em alta
Mesmo em tempos de pandemia, a agricultura 4.0 avança e a
tecnologia tem ajudado a ATER a se reinventar. Em Bocaiúva,
um treinamento em Boas Práticas de Fabricação de ovos, online, no período de 8 de junho a 6 de julho, atendeu a demanda
dos agricultores familiares interessados na venda legal de
ovos para estabelecimentos comerciais. O treinamento foi
ministrado pelas coordenadoras estaduais de Agroindústria
Thaís Kalil e Laura Penna e coordenado pelas extensionistas
Fernanda Maia e Simone Zuba.

Pré-auditoria on-line
E em Muzambinho, a teconologia também esteve presente
no Certifica Minas Café. O técnico Clovis de Piza, realizou
uma pré-auditoria para o processo de certificação, com o
produtor Fernando Barbosa, de São Pedro da União. A préauditoria é feita antes da visita do auditor do IMA à
propriedade e tem sido feita de forma virtual desde o ano
passado, para os produtores que possuem acesso à
internet.

Encontro de campeões!
A regional de Ipatinga realizou, no dia 12, o Encontro de
Campeões do III Concurso de Qualidade dos Cafés de
Caratinga e Região, com a presença dos coordenadores
técnicos estaduais Bernardino Cangussu e Sérgio Regina.
Além de reunir produtores premiados, o evento mostrou o
cenário dos Cafés Especiais, possibilitou a troca de
experiências, e o incentivo à participação nos concursos de
cafés estadual e regional, além de fortalecer a rede de
produtores de cafés especiais das Terras Altas do
Caratinga.
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E hoje vamos de fotos antigas que estão sendo
recuperadas no acervo do Centro de memória.

