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Emater Conecta!
A versão regional do Emater Conecta, uma das ações do
Programa Emater 4.0,
foi planejada para ser realizada
individualmente, nos sete Polos Regionais da Empresa. A ideia é
discutir inovação e os desafios da extensão rural na era da
tecnologia. As discussões são feitas pela plataforma Zoom para
aproximar as pessoas e promover o debate. Já foram realizados
eventos dos Polos Sul, Norte, Nordeste e Matas de Minas, sendo a
próxima parada no Polo Central, no dia 21. O intuito é provocar
reflexões sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo e
como a nossa Empresa se insere nelas.

Uregi Janaúba

Polo Norte mostra números positivos

Os números do Polo Norte, composto pelas Regionais de Montes
Claros, Janaúba, Januária, Salinas, São Francisco e a Divisão do
Projeto Jaíba, mostram a efetividade do trabalho da Emater-MG na
região. Com escritórios locais instalados em 88 dos 89 municípios, a
região conta com 215 técnicos que promovem a melhoria da
qualidade de vida para mais de cem mil agricultores, sendo 98% de
agricultura familiar. Os números positivos foram condensados em
um relatório apresentado durante reunião gerencial do Polo, com a
presença da Diretoria Executiva.

Uregi Ipatinga

Emater-MG apoia conclusão
de mestrado

Mais um Mestre acaba de integrar-se ao quadro de empregados da
Emater-MG. O extensionista Leonardo Carnevale, de Ubaporanga,
concluiu seu mestrado na área de Olericultura, com a dissertação
“Caracterização do espectro de gotas em pulverização costal na
cultura do jiloeiro”. O projeto surgiu da necessidade observada pelo
técnico de uma melhor orientação aos produtores, para a aplicação
de produtos fitossanitários em hortaliças. O mestrado teve parte
custeada pela Empresa.

Uregi Patos de Minas

Patos de Minas busca
expandir parcerias

No dia 14 de junho, a equipe da Regional de Patos de
Minas reuniu-se com representantes da Fecoagro Leite
Minas e do Consórcio Central Grupo Cooperativo
(CCGC). A empresa é parceira das duas entidades no
fornecimento de informações sobre culturas da região.
Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de
oficialização dessas parcerias e sua expansão no estado.
A próxima etapa será uma reunião entre as diretorias
da Fecoagro e da Emater-MG. Que venham bons frutos!

