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UREGI POUSO ALEGRE

Iniciada há dois meses, a compra conjunta de
alevinos de tilápia, bragre e tucunaré já
beneficiou nove produtores. A expectativa é de
que o projeto possa ser ampliado para compras
conjuntas de outros produtos, como pintinhos de
corte e pintainhas de postura. O trabalho é do
técnico local Rhaony Gonçalves, com o apoio da
Uregi Pouso Alegre e parceria com a prefeitura
de Consolação.
UREGI JANAÚBA

VOCÊ SABIA?

REUNIÃO VIRTUAL EM JANAÚBA
No dia 10, a diretora-presidente Luísa Barreto participou
de reunião virtual com a gerência e funcionários da Uregi
Janaúba. Na pauta, o alinhamento de informações, após o
retorno ao sistema de teletrabalho.

BES Sérgio Gandra

Estágio de Campo - visita à
Associação Artes da Terra,
em Nova Lima

“ Melhorar a vida das pessoas. Esse
é o objetivo do trabalho de
extensão rural. Vidas com histórias
fantásticas, vidas de lutas, que
fazem artes, que resgatam
memórias, que nos fazem
emocionar pois demonstram amor
por tudo que fazem. Vidas que nos
inspiram e motivam a fazer o
trabalho com paixão. Entendo que
não aprendi apenas como uma se
organiza uma associação, mas que
ser extensionista é vivenciar com
emoção tudo que as VIDAS nos
ensinam”.

Você sabia que a Emater-MG tem um comitê
que trabalha para simplificar os serviços
públicos e o atendimento ao cidadão? O
grupo também é responsável por multiplicar
essas maneiras, além de atualizar as
informações sobre a Emater-MG no portal do
Governo de Minas. Para saber mais sobre o
trabalho deste grupo, acesse o link Comitês,
da Intranet.
UREGI ALMENARA

DIA DE CAMPO
Em Mata Verde, o dia de campo "Cultura do
Milho para Silagem - do Plantio à Colheita”
reuniu 35 agricultores, alunos do IFNMG
Campus Almenara e funcionários da
prefeitura. No treinamento foram ministradas
palestras sobre a fertilidade do solo,
adubação, importância da irrigação no cultivo
do milho e gestão de forragens conservadas.
Em decorrência da pandemia foram tomados
todos os cuidados necessários para a
segurança dos participantes.

