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Uregi Viçosa

Uregi Uberaba

Pontapé Inicial
Esloc Visconde do Rio
Branco - desenvolve o
projeto de implantação
de fossas sépticas, já
instaladas em dez
propriedades, gerando
mais qualidade de vida e
ambiental. Em breve,
novas propriedades serão
beneciadas. O projeto
tem como parceiros o
Rotary Clube e a
Prefeitura.

Esloc Campos Altos - ministrou, no dia 8
de maio, o Dia de Campo Queijo Minas
Artesanal (QMA), com entrega de
certicado, documento necessário para a
certicação de queijarias.

Uregi Teóﬁlo Otoni

Uregi Salinas

Pró-Mananciais

Uregi Salinas - Realizou, no dia
30 de maio, capacitação de
extensionistas e coordenadores
técnicos regionais que serão
responsáveis pela execução do
programa Pró-Mananciais.
Participaram técnicos das Uregi
Salinas e Almenara, além de
técnicos da Copasa.

Uregi BH

Plantio de Mudas - Rio Macaúbas

Esloc Piedade dos Gerais participou do Passeio Ciclístico e
Caminhada Ecológica até a
Cachoeira do Encontro, no dia 5.
Foram ministradas duas palestras
e orientado o plantio de mudas de
manga às margens do Rio
Macaúbas.

Esloc Nanuque - Realizou, no nal de
maio, no rio Mucuri, reunião sobre o
sistema de produção, beneciamento e
comercialização de pescados para a
colônia de pescadores Z9.
Recentemente , a colônia foi beneciada
com uma unidade de beneciamento e
a intenção é a criação de uma
cooperativa para facilitar o processo de
gestão.

Uregi Muriaé

Uregi São Francisco

4ª Feira do Agronegócio e
da Agricultura

Esloc Brasília de Minas Participou do evento, nos dias 6 e
7, com temas ligados ao meio
ambiente e convivência com o
semiárido. Foram apresentadas
maquetes sobre biogás,
conservação
irrigação,
ENCONTROdeDEsolos,
MULHERES
aquaponia e canteiro econômico
de hortaliças.

Esloc Faria Lemos - Comemorou, em
maio, os 20 anos de fundação da
Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Cafarnaum – APPRUC. A
entidade está em fase de transição para
se tornar cooperativa, com apoio da
Emater-MG. Parabéns, à APPRUC!

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 8h e Domingo às 9h

