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Novo diretor-presidente
participa de videoconferência

Uregi BH

O uso de biodigestores foi tema de um encontro virtual realizado
pela Uregi BH, no dia 30. Técnicos da Embrapa falaram sobre a
produção de biogás no Brasil e a utilização de fertilizante
natural. Na ocasião, o novo diretor-presidente da Emater-MG,
Otávio Maia, reforçou a importância da participação de todos na
construção do Planejamento Estratégico da Emater-MG.
“Chego para dar continuidade ao trabalho nesta Empresa que
tem 72 anos de história com grande referência na Ater do Brasil.
Precisamos manter esse protagonismo e excelência na atuação e,
para isso, é necessário estar a cada dia mais melhorando o nosso
trabalho” - Otávio Maia

Uregi Juiz de Fora

Reabertura da Feira Livre em
Santos Dumont
Agricultores familiares assistidos pela equipe local, em
Santos Dumont, comemoram a retomada da feira livre
no município após um período de suspensão devido à
pandemia. Seguindo todos os protocolos estipulados, a
feira retornou no último dia 18 e acontecerá sempre aos
domingos. Os feirantes recebem apoio da Emater-MG
na produção e comercialização dos produtos ofertados.

Uregi Muriaé

Dia de Campo Virtual em Muriaé
Em parceria com a Prefeitura Municipal, a Unidade
Regional de Muriaé realizou, no dia 28, o 1° Dia de
Campo Virtual sobre a Cultura do Café e Novas
Tecnologias. As palestras foram ministradas por
extensionistas locais, levando diversas informações aos
cafeicultores, entre elas, importância de se fazer a
colheita corretamente. O evento foi transmitido pelo
Facebook da Prefeitura e terá continuação dia 19 de
maio, com foco na bovinocultura.

Uregi Montes Claros

PAA em Cristália
E no município de Cristália, o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) ajudou a gerar renda
para os produtores e reforçar a alimentação de
famílias carentes. Os alimentos foram comprados
dos agricultores por meio da modalidade doação
simultânea que permitiu a sua destinação ao Centro
de Referência da Assistência Social.

Uregi Sete Lagoas

Cooperativa de agricultores doa
meia tonelada de alimentos
A doação de 514 Kg de feijão pela Cooperage
(Cooperativa dos Agricultores Familiares de
Jequitibá e Região) marcou uma importante
contribuição do cooperativismo no combate à fome.
O alimento, produzido por agricultores familiares
cooperados, foi encaminhado à Secretaria Municipal
de Assistência Social e será distribuído a famílias em
situação de vulnerabilidade social.

