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ABERTURA DE CONVÊNIO EM CONSELHEIRO
BALANÇO DE 2020 TEM SALDO
PENA, 2° MAIOR MUNICÍPIO DA REGIÃO
Semana de conquistas no Leste de Minas! Parceria
POSITIVO NA UREGI CURVELO
Mesmo em um ano atípico devido à pandemia da confirmada entre a Emater-MG e a Prefeitura de
Covid-19, o saldo de 2020 foi positivo na Uregi Curvelo. Conselheiro Pena. Além da proposta de reSegundo o gerente regional Marcos Aurélio Simões, a estruturação das feiras-livres e da Escola Família
Unidade não parou de prestar assistência aos Agrícola, em parceria com a Emater-MG. Também
produtores da região, o que possibilitou a estabilização foi realizada uma homenagem à colega Silvina,
da produção. Entre as ações realizadas estão a criação secretária aposentada da Emater de Conselheiro
de feiras on-line para a comercialização de produtos, a Pena, que recebeu uma placa da diretoria da
utilização de novas tecnologias para a facilitar o Emater-MG, entregue pela prefeita do município.
trabalho técnico em campo, além da inclusão de
agricultores em programas como o PNAE e o Brasil sem
Miséria. Em 2021, a expectativa é de muito trabalho na
Unidade, em busca de auxiliar da melhor maneira o
produtor rural.

EMATER-MG ENTREGA PRÊMIO A PRODUTOR
Foi entregue ao produtor Adolfo Henrique Ferreira,
de Monte Belo, o troféu de 1° lugar na categoria
Café Descascado/Despolpado, Sul de Minas, do XVII
Concurso de Qualidade dos Cafés de MG. O
ganhador fez questão de reconhecer a importância
da Emater-MG para a conquista.

EMATER DE SANTANA DO GARAMBÉU DE
CARA NOVA

E dia 07 foi realizada a primeira edição semanal da
Feira de Agricultura Familiar da nova administração,
promovida pela Emater-MG em parceria com a
Prefeitura e os agricultores(as) do município. Os
participantes recebem apoio da Emater na
produção e comercialização dos produtos!

Dia 08/01 ocorreu a live de bate papo com Luisa
Barreto, apresentando a nova diretora-presidente
da Emater-MG. Seja bem-vinda!

