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Pé na estrada!

A presidente Luísa Barreto segue em viagens para conhecer o
trabalho executado pela Emater junto aos produtores e estreitar os
laços de parceria. Essa semana, ela esteve em Uberlândia e Uberaba.
Luísa Barreto e o diretor-técnico, Feliciano Nogueira, se encontraram
com os gerentes das Uregi's Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas.
Durante o encontro, a diretora-presidente recebeu das mãos da vicepresidente da Associação de Produtores de Queijo do Triângulo
Mineiro, Walquíria Naves, amostras de queijo produzidas por
associados.
UREGI CURVELO

Acolhimento caloroso!

UREGI UBERLÂNDIA

Assim foi a recepção dos
funcionários aos novos colegas
que chegaram na Regional de
Curvelo. Sejam bem-vindos!
"O Estágio de Campo tem potencial transformador no
olhar e nos sentimentos do profissional recém-contratado
que vivencia essa experiência. " Alinne Drumond

A assistente técnica Gisele Flor, com
programação coordenada pelo gerente
Regional Willem Araújo (Guaxupé), foi de
São Tomás de Aquino, em visita sobre o
Pronaf, até Santa Rita de Caldas, em visita
a um produtor de leite. Eles percorreram
mais de 1.300 Km em uma semana!

Já o colega Vitor Gonçalves encerrou o
estágio visitando os eslocs de Mário
Campos e Brumadinho, onde conheceu
cultivos de hortas hidropônicas .
“Aprendemos todo o processo, desde o
plantio até a chegada ao consumidor final
e presenciamos como é o trabalho da
empresa no campo”, ele conta.

Parceria fortalecida
O trabalho da Emater-MG no
município de Campina Verde terá
continuidade. A renovação do
convênio entre a empresa e a
prefeitura foi assinada, no dia 8.
Também foi discutida a construção
do Mercado para Pequenos
Produtores Rurais, que irá alavancar
a comercialização de produtos dos
agricultores familiares.

Emater-MG na Expoagro
Nessa segunda (8), foi realizada na
sede da União Ruralista, em Guaxupé,
uma reunião sobre a Expoagro. Um dos
assuntos foi a participação da empresa
na tradicional feira. Uma comissão que
será formada em breve irá definir o
formato, as condições e a viabilidade
da participação da Emater-MG.
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