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"Robô" da Emater-MG já está sendo testado
Seis Regionais da Empresa já estão testando o protótipo de
atendente virtual (chatbot). A ideia é que, futuramente, haja
atendimento 24 horas a partir do uso da ferramenta de
comunicação, baseada em inteligência artificial. Produtores dos
municípios das regionais de Belo Horizonte, Capelinha, Lavras,
Montes Claros, Patos de Minas e Viçosa já estão sendo orientados
pelos técnicos locais para acessarem o chatbot, em seus
smartphones e computadores.

Uregi Salinas

Olá,
qual é a
sua
dúvida?

Uregi Unaí
Novorizonte começa
elaboração do PMDRS
No dia 18, aconteceu, em Novorizonte, a
primeira reunião para elaboração do
Plano Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável (PMDRS), com a
participação de representantes da
prefeitura, produtores rurais e equipe
local da Emater-MG.

Uregi Pouso Alegre
Ouro Fino capacita
"Manipuladores de Alimentos"
A equipe local de Ouro Fino e a Associação
Agroecológica realizaram uma capacitação
para "Manipulador de Alimentos”. A
Associação realiza feiras semanais de
produtos orgânicos no estado de São Paulo,
que passou a exigir, esse certificado dos
feirantes. O curso, presencial e virtual,
abordou boas práticas agrícolas, de
fabricação de alimentos, de embalagem e
rotulagem, além de higiene do ambiente, do
manipulador e dos equipamentos.

Consolidando parcerias
No dia 19, a equipe local e a Prefeitura Municipal
de Arinos promoveram uma visita técnica aos
projetos Copabase e abatedouro de aves,
iniciativas que envolvem grandes parcerias com
o Mapa, SFA-DF, IFNMG, Convales, AMNOR e
Sebrae, além do apoio de lideranças locais, e que
beneficiam diversas famílias rurais. A visita
oportunizou a
troca de experiências e
conhecimento da realidade das agroindústrias na
região.

Uregi Patos de Minas

Esloc Lagamar promove visita
técnica em agroindústria
Produtores atendidos pela equipe local em
Lagamar participaram de uma visita técnica à
agroindústria “Alimentos dos Anjos”, que
produz mandioca congelada, no município de
Cruzeiro da Fortaleza. O objetivo da visita,
promovida pelo Esloc é elaborar um projeto de
adequação e legalização de agroindústrias, em
parceria com o Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável do Alto do
Paranaíba e a Associação dos Municípios da
Microrregião do Alto do Paranaíba.

E tem mais gente
nova chegando
Mais 28 novos empregados passam a fazer
parte da Emater-MG. Eles foram nomeados
após aprovação no concurso público e
compõem a 5a. turma do pré-serviço, que
começou os trabalhos com a Equipe de
Formação no dia 28 de junho. A nova turma
é formada pelos cargos de Extensionista
Agropecuário I, Extensionista Agropecuário
II, BES e Assistente Administrativo II.

O extensionista agropecuário Nayron
Vilela é um dos novos empregados
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