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O "Oscar Verde" é nosso!
A Emater-MG conquistou dois importantes prêmios na área
ambiental. O 11º Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e
Amor à Natureza, o Oscar do meio ambiente, escolheu a
empresa como Destaque Ambiental pelo conjunto de nove
projetos implantados em diferentes municípios . Já o 4º Prêmio
de Boas Práticas Ambientais - Tecnologias Sociais e Sustentáveis,
do Sisema, agraciou o projeto " Reciclar: menos lixo, mais
segurança alimentar", desenvolvido em parceria com a
prefeitura de Glaucilândia, no norte de Minas. Parabéns pra nós!

Exóticos e certificados
O produtor Fabiano Siqueira os técnicos
Sebastião e Raquel, do esloc Divisa Nova,
o coordenador Regional Kleso Silva e o
coordenador Estadual Deny Sanábio
estão comemorando. O produtor é mais
um certificado pelo Certifica Minas pela
inovação e boas práticas na produção de
pitaya, amora, acerola e lulo, uma fruta
colombiana usada em sorvetes e sucos.
Uma garantia de alimentos saudáveis no
mercado. Merece aplauso!

E tem mais pitaya...
A ATER do Danilo, do esloc Vermelho
Novo, fez a diferença na vida do
produtor de pitaya Gilberto Oliveira.
Com 200 plantas, ele vende as frutas,
diversifica a atividade e, obtém renda.
E isso tudo, em menos de dois anos.
Parabéns, Danilo!

O estágio de campo já começou para 17 novos funcionários, dos
cargos de Assessor Jurídico, Assistentes Administrativo e
Técnico/Ascom, Designer Gráfico e Produtor de VT e Audiovisuais. A
atividade termina na próxima sexta-feira (5). Os dois grupos
restantes concluírão a atividade até o dia 25 de fevereiro.

Melhoria do
rebanho
A Uregi Pouso Alegre iniciou
em Wenceslau Braz, um
programa de transferência de
embriões bovinos a baixo
custo
para
atender
agricultores familiares.
A
ação é uma parceria com o
Sebrae e o Sicredi. Trinta e
seis animais, de quatro
produtores, já receberam
implantes hormonais para F1
Girolando , ao custo de R$55.
Os
interessados
devem
procurar o técnico local,
veterinário Ronaldo Castro.

