
Comunicado: Divisão de Fazendas e Produção Agropecuária informa alteração de funcionamento

Medidas incluem suspensão de entrada e novos plantios nas fazendas experimentais

  

A Divisão de Fazendas e Produção Agropecuária da Pró-Reitoria de Administração informa que
serão adotadas as seguintes medidas internas de funcionamento, com o objetivo de prezar
pela saúde da sua equipe de trabalho, dos colaboradores terceirizados e demais parceiros,
bem como evitar a contaminação e a propagação do coronavírus, até que sejam emitidas
novas recomendações em relação à questão de saúde pública pela qual estamos passando:

  

- Fica suspensa a entrada de professores e estudantes, bem como de técnicos administrativos
que não fazem parte da equipe da divisão nas Fazendas Experimentais do Moura, em Curvelo,
e do Rio Manso, em Couto de Magalhães de Minas, por tempo indeterminado, sem a devida
justificativa da necessidade e da prévia anuência da Divisão de Fazendas;

  

- Fica suspensa a entrada de público externo - exceto de fornecedores que atendem a
empenhos e no caso de atividades e contratos relacionados a leilões - nas dependências das
fazendas experimentais em Curvelo e em Couto de Magalhães de Minas, para visitação,
solicitação de informações ou participação em reuniões. As demandas devem ser enviadas aos
responsáveis via telefone ou mensagem eletrônica, para atendimento;

  

- Ficam suspensos por tempo indeterminado novos plantios para atividades de ensino,
pesquisa e extensão nas fazendas experimentais em Curvelo e em Couto de Magalhães de
Minas, sendo mantidos apenas plantios e cultivos destinados à produção de alimentação
animal e demais cultivos que já se encontram implantados;

  

- Ficam suspensas requisições de serviços de máquinas agrícolas após 3 de abril de 2020, a
menos que seja encaminhado ofício à Divisão de Fazendas pelo requisitante, justificando de
maneira fundamentada a essencialidade da realização do serviço, para seu atendimento;

  

- O Empório JK abrirá uma vez a cada quinze dias, a partir de 3 de abril de 2020, para
recebimento e comercialização de ovos e outros produtos agropecuários;
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- As atividades essenciais relacionadas à alimentação e manejo animal nas Fazendas
Experimentais JK, em Diamantina, e do Moura, em Curvelo, devem ser mantidas pelos
respectivos gerentes e pelos responsáveis de cada setor junto à mão de obra terceirizada,
prezando pelos cuidados e recomendações emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Administração Superior da universidade.
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