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Parceria gera conteúdo técnico para produtores rurais
No dia 27, foi ao ar a primeira live da parceria da Emater-MG com a
Plantaforma do Campo, com o tema de biofábricas. A palestra foi
ministrada por dois coordenadores regionais da Emater–MG, os
professores Raul Maria Cássia e Fernando Tinoco.
Firmada no dia 12 de abril, a parceria tem foco no treinamento e
educação de produtores rurais. A iniciativa vai disponibilizar
conteúdo técnico em vídeo e outros formatos, como vídeo-aulas e
eventos virtuais, além de consultorias solicitadas por meio da
Plantaforma do Campo. O ex-ministro Alysson Paolinelli, candidato
ao Nobel da Paz, participou da live que selou a parceria e destacou a
sua importância para o desenvolvimento dos produtores rurais
mineiros e do país.

Projetos contribuem para arrecadação
recorde de ICMS Solidário

Uregi Pouso Alegre
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Uregi Salinas

Projetos desenvolvidos pela Uregi Pouso Alegre, em
parceria com a Prefeitura de Delfim Moreira, ajudaram o
município a atingir, no ano passado, a arrecadação
recorde de ICMS Solidário. O valor de mais de R$262 mil
superou todos os 42 municípios atendidos pela Uregi. Os
projetos que ajudaram a chegar a esse resultado foram o
Patrulha Mecanizada, distribuição de sementes, calcário e
adubo, apoio à comercialização de produtos da agricultura
familiar, constituição do CMDRS e implantação de
Unidades Demonstrativas de marmelo. De acordo com o
técnico Túlio Meirelles, “o valor que retornou ao município
é fruto de um trabalho de ater em parceria”. Ponto para a
Uregi Pouso Alegre!

Uregi Montes Claros

Convênio renovado
São João do Paraíso, conhecida como a capital do doce de
marmelo, teve seu convênio renovado com a Emater-MG. A
prefeita Selma Morais destacou a essencialidade da Empresa
no desenvolvimento da agricultura familiar e no trabalho
com o tradicional doce do município. O trabalho da Empresa
na criação de uma Unidade Comunitária de Processamento
de Frutas já foi um dos vencedores do prêmio Melhoração.

Detec e Uregi desenvolvem
projeto para criação de praça
Moradores da comunidade Rural de Tábuas (Montes Claros),
em breve poderão se reunir na praça que será construída na
cidade. Nessa semana, representantes do Detec, Uregi, Esloc e
Associação de Moradores reuniram-se para tratar do projeto
arquitetônico e paisagístico que está sendo desenvolvido. Boa
iniciativa!

A força das parcerias
Coordenadores do Programa Certifica Minas, técnicos
locais, produtores de café do Campo das Vertentes e
representantes da Aliança Internacional das Mulheres do
Café participaram de uma reunião virtual, no último dia 28
de abril. Na pauta,
estratégias para beneficiar os
produtores, identificando mercados que valorizem a
produção. A intensa troca de informações abriu espaço para
futuras ações conjuntas.

