Emater-MG terá plantão técnico durante
Agriminas em Belo Horizonte
Técnicos da empresa irão atender o público, de 8 a 11 de agosto, no Expominas 02 de Agosto de
2019 , 11:38
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BELO HORIZONTE (2/8/2019) - A Emater-MG – vinculada da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa) – vai marcar presença mais uma vez na Agriminas, a Feira da
Agricultura Familiar de Minas Gerais. Funcionários da empresa vão atender os visitantes em um
plantão técnico, para tirar dúvidas e prestar informações sobre diversos assuntos ligados à
agricultura familiar.
A Agriminas chega a sua 13ª edição e, pela primeira vez, será realizada no Expominas de Belo
Horizonte, entre 7 e 11 de agosto. São esperados 600 expositores de 200 municípios. A feira é uma
promoção da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais (Fetaemg).
O plantão técnico da Emater-MG vai funcionar no período de 8 a 11 de agosto. Os especialistas da
empresa vão prestar atendimento nas áreas de cooperativismo, agroecologia, hortifrutigranjeiros,
cafeicultura, agroindústria, bovinocultura de leite, avicultura e apicultura.
“Na área de hortaliças e fruticultura, as principais dúvidas são sobre adubação, controle de pragas e
doenças e também sobre cultivares adequadas para plantio. A maioria do público que procura o
plantão é formada por pessoas de Belo Horizonte e região metropolitana, que têm um sítio ou uma
pequena propriedade”, afirma o coordenador técnico de Olericultura da Emater-MG, Georgeton
Silveira.

A Agriminas vai oferecer uma grande variedade de produtos da agricultura familiar para degustação e
comercialização, além de atrações culturais. Segundo os organizadores, 61% dos expositores da feira
são mulheres. A expectativa de negócios é de R$ 8 milhões.
Os ingressos custam R$ 8,00 (inteira) e R$ 4,00 (meia) e devem ser adquiridos na bilheteria do
Expominas. A entrada é gratuita para crianças até 10 anos e para idosos acima de 60 anos. Mais
informações sobre a feira no site www.fetaemg.org.br/agriminas
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