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Preservar o meio ambiente. Esta é a lição de casa que alunos
de duas escolas públicas de Liberdade, no Sul de Minas,
aprenderam com o projeto Liberdade Sempre Verde, criado
pelo técnico André Rezende. Primeiro, o tema é abordado em
sala de aula e depois os alunos preparam as sementes e saem
a campo para o replantio das mudas. A ação foi feita antes da
pandemia, mas deve ser retomada tão logo seja possível, com
a produção de um documentário sobre a fauna e a flora da
região. E o projeto vai além das salas de aula. Um kit com cerca
de 30 mudas também está sendo entregue para o plantio em
áreas de nascentes degradadas, melhorando o abastecimento
de água nas propriedades rurais. Até agora já foram
distribuídas cerca de 12 mil mudas.
UREGI BH

Diretoria em campo
A diretora-presidente Luisa Barreto, o diretor
Cláudio Bortolini e o gerente regional BH
Vitório Freitas, visitaram, em janeiro, o esloc
Itaguara, primeira visita oficial da gestão. A
presidente conheceu o trabalho da Emater,
como o Projeto Barraginhas,
e visitou
agroindústrias do município que sedia o
tradicional Festival da Rapadura. Na sequência,
Luisa Barreto participou da doação de um
microtrator, na sede da prefeitura, que será
usado pelas associações comunitárias locais.
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Agenda do leste mineiro
O Gerente Regional Ademar Pires reuniu-se
com a prefeitura de Conselheiro Pena. A pauta:
criação da Escola Família Agrícola e uma ação
especial em parceria com a secretaria de
Agricultura. Na ocasião, foi realizada uma
homenagem da prefeitura à nossa colega
aposentada Silvina, ex-secretária do esloc
Conselheiro Pena.Também foram visitados os
eslocs de Galiléia, Divino das Laranjeiras e
Tumiritinga.

“ Nas hortas urbanas, o que mais me chamou a atenção
foram os "apartamentos", casinhas para os pés de
chuchu crescerem e que ajudam a manter a casa mais
fresca. Essa genialidade popular, só vi na Emater. Nem
todo conhecimento vem de pesquisadores."
Dener Moreira - Ass. Adm ii ( URegi Ipatinga)

Café do Toninho
O campeão no Concurso de
Qualidade do Café 2020 Categoria Café Natural Sul de
Minas, o cafeicultor Antônio
Aparecido, o "Toninho Torneiro",
foi homenageado no Esloc
Cássia, na última semana.
Transmitida ao vivo por uma
rádio local, a homenagem, com
a presença do gerente regional
Fábio Firmo, foi extensiva a todos
os cafeicultores do município,
em especial, aos participantes do
concurso.

