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Uregi Juiz de Fora

Governador inaugura nova sede
da Regional Juiz de Fora
A nova sede da Regional, inaugurada no dia 17,
funciona dentro do Instituto de Laticínios Cândido
Tostes. O governador também entregou o primeiro
registro de uma queijaria da Serras da Ibitipoca,
recém-reconhecida como produtora de Queijo Minas
Artesanal. O registro concedido pelo IMA foi dado à
Fazenda Guimarães de Lacerda, do produtor Antônio
Henrique Lacerda, em Santa Bárbara do Monte Verde,
a 60 quilômetros de Juiz de Fora.

Uregi Pouso Alegre

Uregi São João Del Rei

Completando o time!
Produtores aprendem a controlar
pragas no cultivo de morango orgânico
A oficina de controle de pragas e doenças com produtos
alternativos foi ministrada para 20 agricultores familiares,
produtores de morango orgânico. A capacitação para uso de
bioinsumos foi coordenada pelo técnico local de
Paraisópolis, Luiz Barbosa, com apoio do coordenador
técnico Raul Cássia.

Uregi BH

O mais novo integrante da esquipe do esloc de
Carandaí é o extensionista Mahmuod Daslan
(segundo, da esq. para a direita). Compõem a
equipe local também uma extensionista de
Bem-Estar Social e uma secretária. O novo
técnico é engenheiro agrônomo e ingressou
recentemente na Empresa, no último concurso
realizado.

#tbt
Você sabia? Dia 24 de julho é o Dia do
Suinocultor e tem memória de Ater
Na fotografia, um extensionista durante
atendimento a um criador de suínos. O trabalho
de revitalização do Centro de Memória está sendo
coordenado pelo Depad, em parceria com o
Departamento de Museologia da UFMG e com a
Amaer.
Foto: Acervo do Centro de Memória

Na foto, kits feira entregues pela Emater-MG à Prefeitura
de Contagem, para estimular a implantação da Feira Livre
no município que, em parceria com a equipe local, já
realizou um diagnóstico, implantação de unidades
produtivas comunitárias, e identificação de produtores da
agricultura familiar que farão parte da rede de produção e
comercialização agroecológica.
Tem alguma notícia para o Emater Acontece?
comunicacao@emater.mg.gov.br

