
Com o objetivo de transformar o artesanato 
em um negócio rural formalizado e gerador de 
renda, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES está 
desenvolvendo um novo programa. O uso de 
ferramentas de gestão e de comercialização é 
necessário para capacitar homens e mulheres 
do campo interessados em melhorar a qualida-
de de vida com este tipo de trabalho. O instru-
tor de Artesanato Renderson Alves da Silva 
sugeriu o projeto, nos moldes do ATeG.
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“Estamos sinalizando uma nova forma de trabalhar o artesana-
to. Para medir as performances do artesão e do negócio. Temos 

que criar esses indicadores dentro da cadeia.”
Christiano Nascif, superintendente do SENAR Minas

Saiba mais: http://bit.ly/artesanatoempresarural
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A equipe da Gerência de Meio Ambiente do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES se reuniu, hoje, 
com consultores ambientais que atuam em 
diversas áreas de Minas Gerais. O objetivo foi 
ouvir quais são as dificuldades no atendimento 
às demandas dos produtores rurais em relação 
à Regularização Ambiental de suas atividades. 
O projeto “Descomplicando Questões Ambien-
tais” com consultores visa aproximar cada vez 
mais os produtores do Sistema FAEMG. As 
demandas deverão ser encaminhadas à Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.
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A implementação do “Plano Nacional de De-
senvolvimento da Cadeia do Feijão e Pulses”, 
foi tema dos debates da Câmara Técnica 
Setorial do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. O objetivo do plano é forta-
lecer e subsidiar o Governo Federal e o setor 
privado na tomada de decisões envolvendo 
políticas públicas, atendendo as demandas 
dos mercados interno e externo relacionadas a 
preço e abastecimento. 

“O feijão é um alimento tradicional 
e um dos principais ingredientes 
no prato do brasileiro. Manter a 

segurança alimentar da população 
e criar oportunidades no comércio 
internacional é de extrema impor-

tância para o setor produtivo.”
Caio Coimbra, analista de 

Agronegócio do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES
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O aumento da participação das mulheres no 
comando dos negócios rurais, inovação, mer-
cados, oportunidades e a formação de alian-
ças para o empreendedorismo feminino no 
agronegócio foram temas da live “A Mulher no 
Agro”, apresentada pela jornalista do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, Ludymila Marques. O 
painel abriu a programação do evento “O Fu-
turo que Queremos”, da Associação de Advo-
gadas, Estagiárias e Acadêmicas de Direito de 
São Paulo (ASAS). 

“As mulheres têm tido muita coragem de empreender, rompendo 
com modelos e mentalidades passadas de geração para geração. 
Elas inovam, buscam capacitação, assistência e conexõe;, e tor-
nam seus empreendimentos rurais mais eficientes e lucrativos.”

 
Ludymila Marques, 

jornalista do 
Sistema FAEMG/

SENAR/INAES
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De acordo com o calendário do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 

não haverá expediente nos dias 1 e 2/4 
(Quinta-feira Santa e Sexta-feira da Paixão).

AGENDA

É tempo de renascimento.
De agradecermos, de renovarmos
a nossa fé e a nossa esperança. 

 
Desejamos uma Feliz Páscoa a

todos! 
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