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DEPAD

Diretoria

PLANEJAR E CAPACITAR
Uma reunião entre a gerência do Depad e os gerentes de
Divisões, além de uma capacitação de equipes da Uregi
Guanhães marcaram a semana do Departamento. Durante a
reunião, foi entregue o planejamento do Programa de
Otimização Organizacional, desenvolvido em parceria
com o Depge, e que prevê ações que irão desburocratizar
e tornar mais eﬁciente as rotinas de toda a empresa. Já a
capacitação, sob demanda da Uregi, foi realizada por
meio de um videoconferência alinhando a tecnologia à
economia de tempo e recursos.
Uregi ALMENARA

INAUGURAÇÃO DO
BANCO DE ALIMENTOS

Silo Cincho

E no município de Bandeira, foi
realizada uma demonstração
técnica de produção de silagem
com silo cincho, no dia 16. A
atividade integra o convênio
Mapa Bovinocultura e mostrou
aos produtores como melhor
aproveitar suas capineiras e
produzir uma silagem de boa
qualidade.
Uregi TEÓFILO OTONI

Feira Livre

Nanuque é mais um município
a inaugurar a sua feira livre
após o recebimento do Kit
Feira. Inaugurada dia 18, na
Vila Gabriel Passos, a feira está
proporcionando oportunidades
de mercado com rápido retorno
aos agricultores familiares,
além de ofertar produtos da
região
aos consumidores.
ENCONTRO
DE MULHERES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SAIBA MAIS

Órgão de orientação superior das
atividades da Empresa, o Conselho de
Administração possui funções
deliberativas e atua em conjunto com a
Diretoria Executiva. Os membros têm
mandato de dois anos.
Presidente
Nilda Soares
Reitora da UFV
Secretário-Executivo:
Altino Rodrigues
Superintendente Técnico da Faemg
Afonso Maria Rocha
Diretor-Superintendente do Sebrae
Ana Maria Soares Valentini
Secretária de Agricultura
Kepler Euclides Filho
Assessor da Presidência Embrapa
Paula Assis Nascentes Coelho
Produtora Rural

Rede Minas - Sábado, 8h
Reprise: Domingo meio-dia e quarta, 13h
TV Horizonte - Segunda, 7h 15min
Terra Viva - Sábado, 5h da manhã
Agrobrasil - Sábado, ao meio-dia
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