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Uregi Belo Horizonte

Uregi Patos de Minas

Aproximação com municípios

Ouro Branco - Despedida Calorosa

A gerente regional Patricia Andrade visitou São
Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, Patrocínio e
Guimarânia para reuniões de planejamento junto às
prefeituras. Ela destaca a importância da definição
de estratégias com os municípios e com a equipe
local.

O nosso colega Paulo Marcelino recebeu uma despedida calorosa
do Esloc Ouro Branco, com as presenças do prefeito Hélio
Campos, do vice-prefeito Celso Vaz e de produtores. Após 20
anos no município, Paulo segue agora para novos desafios no
Esloc em Barbacena, conhecida também por "BQ" (Barbacena
Querida). Sucesso no novo Esloc, Paulo!

Uregi Juiz de Fora
Uregis Montes Claros
e São João Del Rei

Objetivos cumpridos

Estação do Produtor inaugurada!
A Estação do Produtor é uma iniciativa da Prefeitura de
Paiva que busca dar maior conforto aos produtores durante
os atendimentos. Além da Emater-MG, o local também
contará com Diretorias Municipais, escritório do IMA e
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Segundo o gerente
regional Hildebrando Lopes, a Emater-MG se sente honrada
em participar dessa equipe de apoio ao desenvolvimento
sustentável, que busca tratar os agricultores e agricultoras
com respeito e merecimento.

Renovação em Santos Dumont
Atendendo solicitação da Prefeitura Municipal e pedidos dos
produtores do município, a Emater-MG reativou neste mês de
abril o convênio em Santos Dumont. Com a ampliação da
equipe local, a Empresa e seus demais parceiros poderão
proporcionar um melhor atendimento aos agricultores e
fortalecer o setor agropecuário do município.

Os Eslocs de Montes Claros e Coronel Xavier Chaves
apresentaram, este mês, o Relatório Anual de Ações de
Assistência Técnica e Extensão Rural 2020 (RRA) para suas
Câmaras Municipais. Os
documentos descrevem os
projetos realizados pela Emater-MG em cada município,
comprovando os resultados alcançados pelo trabalho da
Empresa no ano.

Você já conhece os eixos do Fortalece Emater? São eles:
Gestão e Governança
Educação Corporativa e Gestão de Conhecimento
Cultura da Inovação e Transformação Digital
Financiamento de ATER
Desenvolvimento Sustentável
No Eixo 1, Gestão Empresarial diz respeito à capacidade de
integrar recursos de forma eficiente para gerar resultados
e alcançar objetivos. Já a Governança Corporativa objetiva
garantir que a Empresa cumpra seus deveres e atenda o
interesse de todos. Leia mais sobre os eixos do programa no
Espaço Fortalece Emater na Intranet.

Prazo estendido para dar
a sua contribuição!
Muitos colegas já responderam ao questionário no espaço da
Intranet FORTALECE EMATER. Agora o questionário estará
disponível até o dia 7 de maio. Contribua e ajude a fortalecer a
nossa Empresa!

