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Novas entregas
Nesta semana, o diretor-presidente Otávio Maia realizou a entrega
de mais itens adquiridos por meio de Emenda Parlamentar (EP).
Dessa vez, kits de feira livre adquiridos com recursos da EP do
deputado Antônio Carlos Arantes, entregues a dez municípios.
Principal canal de venda direta para a agricultura familiar, as
feiras estão presentes em mais de 76% dos municípios mineiros,
gerando renda, além de movimentar a economia, garantir a
segurança alimentar e abastecer a população urbana. Cerca de 9,5
mil agricultores comercializam nesses espaços.
Desde o ano passado, já foram aplicados mais de 7,5 milhões de
recursos de Emendas para aquisição de kits de feiras livres,
tanques de resfriamento, sementes, kits de inseminação, veículos,
patrulhas mecanizadas, microtratores e outros itens. A ação
continuará nos próximos meses totalizando 235 municípios
beneficiados.

Uregi Viçosa

Emater-MG participa da 13ª SIT
A Emater-MG teve papel de destaque na
13ª Semana de Integração Tecnológica
(SIT), realizada de 3 a 7 de maio. Com o
tema “Cadeia Produtiva da Pecuária
Mineira: Desafios e Oportunidades", a
Empresa ministrou cursos sobre as
práticas agropecuárias de qualidade do
leite,
produção do Queijo Minas
Artesanal e ainda o plantio de mudas de
cana-de-açúcar. Pela primeira vez, o
evento foi totalmente on-line, o que não
impediu de ser marcado por intensa
capacitação e troca de conhecimentos.

Uregi São João Del Rei

Com o pé na estrada!

Boa ideia
Ideias simples geram soluções
eficientes. O colega Paulo Marcelino,
recém-chegado
ao
Esloc
de
Barbacena, encontrou uma maneira
diferente
para
que
nenhum
agricultor "perca a viagem" caso o
técnico esteja no campo. Cartazes na
porta e pequenos cartões que são
levados pelos agricultores, para que
eles possam retornar por ligação ou
mensagem de whatsapp e resolver o
problema. Fica a dica!

Uregi Almenara

PAA em peso na
Regional de Almenara
Dezoito municípios da Uregi Almenara foram
beneficiados pelo Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), executado na modalidade
doação simultânea. Com o apoio da EmaterMG, que também presta assistência técnica
aos agricultores familiares cadastrados, o
programa tem mudado a realidade local.

O diretor-presidente, Otávio Maia, e o
diretor-técnico, Feliciano Nogueira,
foram recebidos em Viçosa,
pela
gerente regional Raphaela Pinheiro e
visitaram
uma
propriedade
de
agricultores familiares. O dia contou
com uma reunião com os gerentes
regionais do Polo Matas de Minas e um
encontro com o prefeito do município,
Raimundo Violeira. O presidente
também compareceu à cerimônia de
inauguração do Departamento de
Agronomia da Universidade Federal de
Viçosa, a convite do reitor.

Aguardem...

