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Uregi Pouso Alegre

MEXPAR 4.0 é tema de capacitação na
Regional de Pouso Alegre
No dia 1º de julho, a regional de Pouso Alegre promoveu a
capacitação “Metodologias Participativas de Extensão Rural na era
4.0”. O evento foi executado pela coordenadora regional Aline
Guidis, as coordenadoras estaduais Helena Silva e Luciana Rocha e
a assistente administrativa Jéssica Mara, com o objetivo de
promover uma reflexão sobre as mudanças trazidas com a
pandemia e a necessidade de adaptação da extensão rural. Com a
participação de 60 funcionários, foi debatida a importância do uso
de ferramentas digitais e da tecnologia no contexto atual.

Uregi Muriaé

Mulheres do café unidas
Dia 2, ocorreu o 1º Encontro Virtual de Mulheres do Café da
regional de Muriaé. O evento, promovido por extensionistas
lotados em Carangola e coordenadores da Uregi de Muriaé, contou
com cerca de 40 participantes, em sua maioria, extensionistas,
produtoras de café e pesquisadoras da área. O objetivo do
encontro foi formar um grupo de mulheres do café na região, que
vai acompanhar e valorizar o trabalho das mulheres no campo.

Uregi Ponte Nova

PAA beneficia 500 famílias em Jequeri
Agricultores familiares e cerca de 500 famílias em situação de
vulnerabilidade social estão sendo beneficiados pelo Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) em Jequeri. Desde o mês de abril, a
Emater-MG e a Secretaria Municipal de Agricultura vêm
trabalhando em conjunto com os agricultores na execução do
programa, com o intuito de fomentar a renda dos produtores e
promover doações a entidades.

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

Uregi Teófilo Otoni

Técnico recebe
homenagem em Ladainha
Cid Glauco foi homenageado pelo Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Rural
Sustentável (CMDRS), que o agradeceu pelos
seus relevantes serviços prestados no
município de Ladainha. "Não interessa o
tamanho do desafio, o que importa é a
grandeza da missão". Parabéns pelo trabalho!

#tbt

As peças fazem parte do
acervo que está sendo
revitalizado e eram
usadas na apicultura! Em
breve, o Centro de
Memória vai inaugurar
uma exposição on-line,
mas as peças podem vistas
na Unidade Central.

Você sabe para o
que servem essas
peças?

