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Emenda Parlamentar para o
melhoramento genético
Kits de Inseminação Artificial contendo botijão
criogênico e maleta, destinados a melhoramento
genético de rebanho, e motocicletas. Os bens,
resultantes de doação por Emenda Parlamentar do
Deputado Estadual Emidinho Madeira foram
entregues a produtores de 11 municípios, das Uregis
Guaxupé, Alfenas, Passos e Pouso Alegre. A entrega
foi realizada na manhã desta quarta-feira (23), em
Belo Horizonte, com a presença do parlamentar, da
secretária Ana Valentini e da Diretoria Executiva da
Emater-MG.

Uregi S. Francisco

Uregi Pouso Alegre

Governador visita Banco de Alimentos
O destaque deste mês na Uregi São Francisco é o bom resultado na execução
do PAA, em oito municípios da regional. Fazem parte do programa os
municípios de São Francisco, São Romão, Patis, Pintópolis, Campo Azul,
Ponto Chique, Urucuia e Luislândia. Com produção regional diversa, o PAA
ajuda a valorizar produtos típicos da região de cerrado e caatinga como o
pequi, baru, fava, feijão caupi, umbu e tamarindo. Alguns desses produtos
já foram, inclusive, comercializados. Além de renda para o agricultor, o
programa auxilia famílias assistidas pelos Cras, asilos, ONGs, Apae e
associação de autistas. Na última semana, o governador Romeu Zema
visitou o Banco de Alimentos de São Francisco onde conheceu o trabalho
realizado com os agricultores locais.

Produção de geleias vira fonte de
renda em Camanducaia

Giro rápido
O coordenador regional Raul Cássia e o
coordenador estadual Fernando
Tinoco
participaram, no último dia 15, de reunião
com IFSULDEMINAS (Pouso Alegre) para
tratar de parceria para a implantação de
biofábrica comunitária para produção de
agentes e cepas de agentes biológicos para
uso na agricultura familiar. Os projetos
poderão ter parceria entre a Emater-MG, o
IFSULDEMINAS, Epamig e Embrapa. Os
agentes biológicos são usados no controle de
doenças promovendo melhor crescimento,
maior produtividade e qualidade na
produção.

Entre os dias 15 e 17, a Uregi Governador
Valadares realizou a primeira capacitação on
line no Sistema Coban (Sistema de crédito rural
do Banco do Brasil). O treinamento foi realizado
para técnicos e administrativos pelos colegas
Gilmar Gonçalves (Esloc Gov.Valadares) e Jader
Murta (Coordenador Técnico). Na primeira
etapa,
priorizou-se
informações
sobre
documentação e realização de cadastro. No
segundo momento, acolhimento de propostas de
custeio e investimento.

Tem alguma notícia pro Emater Acontece?
comunicacao@emater.mg.gov.br

Graças a uma capacitação para produção de geleias uma família
de agricultores familiares do Distrito de Monte Verde, em
Camanducaia, está tendo uma oportunidade de gerar renda com
a sua produção. A família produz framboesa e parte da produção
é usada para fazer geleias vendidas com um bom preço, em Monte
Verde, distrito muito visitado por turistas que, cada vez mais, se
interessam por produtos da agricultura familiar. A capacitação
envolveu Boas Práticas Agropecuárias na produção dos vegetais;
Boas Práticas de Processamento de Alimentos e o processamento
da framboesa e de outras frutas. Os resultados foram muito
positivos e as geleias tiveram a formulação e ponto de cocção
padronizados, garantindo produto com melhor aceitabilidade no
mercado e maior vida de prateleira. Ação dos colegas Clair Dias e
Aline Guidis, coordenadora técnica regional.

Espaço do #tbt

NOVIDADES EM NOSSO INSTAGRAM. A PARTIR DESTA SEMANA,
TODA QUINTA-FEIRA, VOCÊ VAI RELEMBRAR UM POUCO DA
NOSSA HISTÓRIA,CONTADA PELO ACERVO DO CENTRO DE
MEMÓRIA, QUE ESTÁ EM PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO. A
PRIMEIRA GALERIA DE FOTOS HOMENAGEIA O MEL E APRESENTA
A NOVA LOGOMARCA DO PROJETO.
BOA VIAGEM AO PASSADO!

