EMATER
11
Junho
2021
Uregi BH

Pela primeira vez, agricultores de Nova Lima
participam de Chamada Pública do PNAE
Mais uma vez, o trabalho da Emater-MG, por meio da equipe local fez a diferença na
vida de agricultores familiares. Pela primeira vez, produtores assistidos pela Empresa
participaram da chamada pública do PNAE, para aquisição de produtos para a
merenda escolar. A ação estimula o desenvolvimento econômico sustentável e atende à
Lei nº 11.947/09 que garante o investimento de 30% do valor repassado ao PNAE na
compra direta de produtos da agricultura familiar. Uma excelente oportunidade para
que esses agricultores gerem renda e tenham oportunidade de contribuir para a
segurança alimentar e nutricional das escolas locais. Parabéns à equipe local pelo
trabalho!

Uregi Teófilo Otoni
Feira candidata a patrimônio
imaterial volta com força total

Uregi Juiz de Fora

Por sua importância histórica e cultural, a
Feira da Agricultura Familiar de Juiz de Fora
pode se tornar patrimônio imaterial do
município. Após uma pausa pela pandemia, a
feira, que completou 40 anos, volta a ser
realizada. Coordenada pela Emater-MG, em
parceria com a Seapa, a prefeitura municipal e
a Associação Regional de Produtores Rurais, a
tradicional feira conta com 29 expositores da
região. Vamos torcer!

Homenageados

Uregi Janaúba

Novos kits Irrigaminas
Com demonstrações de instalação e uso dos
equipamentos, foi realizada, nos dias 25 e 27
de maio, a entrega de kits do Programa
Irrigaminas, nos municípios de Catuti e
Janaúba. Representantes da Uregi e do Esloc,
do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável e agricultores familiares
participaram da entrega.

Os colegas Dóris Florêncio, Danilo Alvarenga,
Amadeu Vasques e Rosemeiry Pires receberam
homenagens ao se despedirem da Empresa
após décadas de serviço. Também foram
homenageados, por tempo de serviço, Elida
Abrantes e Francisco Grupo, por 40 anos, e Luiz
Leite e Ferdinand Timo, por 25 anos. Os colegas
receberam medalhas e certificados. Parabéns a
todos!

Uregi Uberlândia

Uregi Ipatinga

Vale do Aço - "Da Roça" para o shopping
Você sabe onde encontrar verduras, legumes, queijos, cafés especiais e outras delícias
do campo? No Vale do Aço, elas já podem ser encontradas no shopping da cidade. O
local inovou na criação do espaço "Coisas da Roça", um espaço onde agricultures
familiares podem comercializar sua produção. Ainda não experimentou? É todo
sábado. Vale a pena conferir. A abertura do espaço é resultado de uma parceria entre
o shopping Vale do Aço, a Prefeitura e a Emater-MG, por meio da Unidade Regional e
Escritório Local.

Parceria para
escolha de logomarca
Alunos da Escola Superior de Administração,
Marketing e Comunicação de Uberlândia,
comandados pelo professor Arnaldo Galhardo,
estão desenvolvendo propostas de logomarcas
para a Associação de Produtores de Queijo
Minas Artesanal do Triângulo (AQMATRI). O
projeto é uma parceria entre a Emater-MG, por
meio da Unidade Regional, o Sebrae e a Escola.

