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O desafio está lançado!
O Prêmio Emater-MG de Criatividade Rural está de volta! O concurso,
em sua 7ª edição, vai escolher os melhores projetos criados e colocados
em prática por produtores rurais mineiros. Serão avaliados os critérios
de criatividade, exequibilidade e sustentabilidade.
O prêmio é patrocinado pelo Banco do Nordeste. No último dia 12, o
superintendente estadual da instituição, Wesley Maciel, reuniu-se com
o diretor-presidente, Otávio Maia, para assinatura do contrato de
patrocínio. Serão premiados três produtores e os respectivos técnicos
locais. A última edição do Prêmio Emater-MG de Criatividade Rural foi
realizada em 2013 .
A inscrição dos produtores deve ser feita pelos técnicos
locais até o dia 9 de julho. Confira o regulamento em nosso
site e divulgue aos produtores da sua região. Boa Sorte!

6º Prêmio de Criatividade Rural
Semeador de Cenoura Manual
Produtor: Sander Emérico Marcial (Foto)
Técnico: Djalma Reis
Município: Perdigão
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Plantadeira de Sementes de Hortaliças
Produtor: Gilberth Dias
Técnico: Manoel Milton
Município: Brasília de Minas

Esticadeira Convencional de Arame Liso Produtor: Denivan Souza - Técnico: José
Roberto Município: Verdelândia

Arrancador de Estacas para cultivo de
tomate -Produtor: Nílson Souza
Técnico: Manoel Milton
Município: Leonardo Ramos

Concurso de Cafés

Uregi Uberaba

Apoio ao produtor rural
O governador Romeu Zema, a secretária de
Agricultura, Ana Maria Valentini, e o
diretor-presidente da Emater-MG, Otávio
Maia, acompanhado do diretor-técnico
Feliciano Nogueira, participaram de um
encontro no Sindicato dos Produtores
Rurais, em Conceição das Alagoas. Foram
discutidas melhorias e a importância do
apoio aos trabalhadores do campo.
Participaram ainda o gerente regional
Wilson Marajó e a técnica local Jacqueline
Castro.

De 10 a 14 de maio, a Uregi Ipatinga premiou os
vencedores do Concurso de Cafés EspeciaisEdição 2020 e anunciou a Edição 2021 do
concurso. Nove municípios foram premiados.

Uregi Janaúba

Café - Dia de Campo Virtual
Realizado no dia 18, para agricultores da
Comunidade Curral de Pedra, teve como pauta
os cafés especiais em Serranópolis de Minas.
Organizado pelos técnicos locais Gentil e
Maximiliano, e pelo coordenador técnico
regional Arquimedes Teixeira, a reunião seguiu
os protocolos de segurança contra a Covid-19 e
contou com a participação de 24 produtores.
Como fruto dessa reunião, será estudada a
viabilidade de realização de um concurso
municipal de cafés especiais.

