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Campanha incentiva descarte
correto de embalagens

Uregi Alfenas

Em Santana da Vargem, um mutirão de produtores deu
uma grande contribuição ao meio ambiente. A campanha
Campo Limpo recolheu dois caminhões de embalagens
vazias de defensivos agrícolas, nas comunidades do Pião,
Cajuru, Fidélis e Sede. O material foi levado para o Centro
de Recebimento de Três Pontas. Além de proteger a
natureza, a medida protege também a saúde dos
trabalhadores do campo. A campanha é uma parceria
entre o Escritório Local, Prefeitura, Associação Regional
de Engenheiros Agrônomos, Cooperativas e sindicatos
rurais. Boa ação!

Uregi Muriaé

Inauguração de feira livre é
sucesso em Recreio
Desde o último sábado, é dia de feira no município de Recreio.
Resultado de uma parceria entre o Escritório Local e a Prefeitura,
o espaço de venda para agricultores familiares reuniu 12
feirantes, com alimentos cultivados em suas propriedades e
artesanato. Com um público aproximado de 300 pessoas ao longo
do dia, a feira foi um sucesso e deve ser realizada semanalmente
com as devidas medidas de prevenção à Covid-19.

Uregi Pouso Alegre

Uregi Uberlândia

ATER renovada em
Tupaciguara
No dia 6 de julho, a Uregi Uberlândia
renovou o convênio com o município de
Tupaciguara, para a continuidade da
prestação de serviços de ATER aos
agricultores familiares do município e
região.
Participaram da assinatura o
prefeito Francisco Neto e o gerente regional
Gilberto de Freitas. Que continue gerando
bons frutos!

#tbt

Uregi Cataguases

Esloc Estiva desenvolve
armadilha ecológica para insetos
As pragas nas lavouras causam muitos prejuízos aos agricultores
familiares. Mas, em Estiva, uma ação da equipe local está
ajudando a minimizar o problema. Em parceria com a Prefeitura,
está sendo testada uma “isca ontomológica”, armadilha caseira
ecológica e de baixo custo para a captura de insetos nas
propriedades rurais. Orientados pelos extensionistas, os
agricultores passaram a usar a armadilha e já comemoram os
ótimos resultados.
Tem alguma notícia para o Emater Acontece?
comunicacao@emater.mg.gov.br

Compra conjunta destina
alevinos a famílias rurais
Em breve, a piscicultura será a fonte de
renda e subsistência para 15 famílias rurais
de Santana de Cataguases. A atividade está
sendo incrementada com a compra conjunta
de alevinos realizada pelo Escritório Local e
a Prefeitura Municipal. Os futuros criadores
também receberam orientações técnicas
sobre a criação de peixes.

