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ENTREGA DE VEÍCULOS

E as entregas continuam.
Nessa semana, veículos
adquiridos com recursos de Emenda Parlamentar foram
distribuídos aos municípios de Teófilo Otoni, Mateus Leme,
Jequitibá, Carangola, Bocaiúva, Manhuaçu e Diamantina. Os
veículos serão utilizados para o desenvolvimento das
atividades agropecuárias nas respectivas regiões.
Participaram do ato de entrega a diretora-presidente Luísa
Barreto, os diretores Cláudio Bortolini e Feliciano Nogueira, o
Deputado Estadual Bartô, autor da Emenda, e
representantes dos municípios.
Uregi BH
Uregi Unaí

OFICINA CONCLUÍDA
Em Maciel, distrito de São Bartolomeu, foi concluída uma oficina de design
para as artesãs do município. A diretora-presidente Luísa Barreto, o gerente
regional BH Vitório Freitas e representantes da prefeitura de Ouro Preto
participaram do evento. O trabalho foi conduzido pela coordenadora técnica
estadual Cléa Venina e pela técnica Berenice, com apoio do design Renato
Imbroizi. Sucesso!

CRÉDITO FUNDIÁRIO EM UNAÍ
O gerente regional de Unaí, Hector Carlos,
esteve em Brasília para a assinatura de
contratos do programa de crédito fundiário.
Ao todo, 14 famílias serão beneficiadas.
Uregi Capelinha

Uregi Guanhães

KIT FEIRA E PATRULHA RURAL
Os preparativos para receber a quarta turma do Pré-Serviço estão a todo vapor.
No dia dois de março, os facilitadores se reuniram em uma videoconferência
para reavaliar o trabalho que já foi executado. Já no dia quatro, foi a vez dos
gerentes da Unidade Central, Regionais e equipe de Estágio de Campo se
reunirem, com o objetivo de transmitir as instruções para o planejamento das
atividades presenciais. A nova turma começa no próximo dia 15, com
profissionais dos cargos de extensionista agropecuário e de bem-estar social,
assistente técnico, auditor, assessor jurídico, analista de sistemas I, auxiliar
técnico/suporte em informática e assistente administrativo II.

Agricultores familiares receberam um kit feira
com enxadas, pás e sementes, em Cantagalo.
Já em Capelinha, foi disponibilizado um trator
para a patrulha mecanizada.
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