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PÉ NA ESTRADA!

A diretora presidente, Luísa
Barreto, esteve em Itaguara, na RMBH, na última
quinta-feira. Ela conversou com produtores,
extensionistas, conheceu as agroindústrias que se
destacam por lá, como de rapadura e derivados de
leite de cabra. Uma imersão no trabalho de Ater, para
gerir bem conectada com as necessidades do campo!

BALANÇO DO PRÉ-SERVIÇO

Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia
da Covid-19, o balanço do pré-serviço 2020/21, o
primeiro da história da Emater-MG no formato
virtual, é positivo. Ao todo, duas turmas já
concluíram
o curso de capacitação inicial da
Empresa, com a formação de 64 novos profissionais.
A edição também contou com novidades, como
implementação de uma metodologia fundamentada
em uma trilha de aprendizado, relatoria diária, com
o resgate dos principais pontos discutidos na aula
anterior e avaliações de desempenho. E não para
por aí. A terceira turma do pré-serviço terá início no
dia 25 de janeiro. O grupo contará com profissionais
DE CASA NOVA!
de diversas áreas, como Assistentes Administrativos
Dia 29/12/20 foi realizada a inauguração da nova sede e Extensionistas Agropecuários.
da EMATER-MG em Santa Fé de Minas. Estiveram
presentes o Prefeito Municipal Edson Freire dos Santos,
o Secretário Municipal de Agricultura Marcos Vilela da
Silva, agricultores, familiares e moradores!

CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS RENOVADOS
Ampliação do convênio com
o município de Tiradentes,
passando para atendimento
integral. O Prefeito Nilzio
Barbosa ressaltou a importância da Emater e se disse
feliz em restabelecer o atendimento da empresa na cidade. Teve também a
renovação dos convênios de Itaobim e de Itinga.

E os nossos novos colegas que entraram
recentemente já estão a todo vapor!
Como exemplo, nessa semana o Igor Gomes Alecrim,
novo técnico extensionista da Emater-MG, teve uma
reunião com o prefeito de Recreio, onde vai atuar,
para alinhar futuros projetos e o desenvolvimento
sustentável do município.

