
O SENAR Minas vai fornecer informações à 
Walm Engenharia Ambiental para o mapeamen-
to das cadeias de aquicultura e pesca nos muni-
cípios atingidos pelo rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana. As informações serão 
repassadas à Fundação Renova, que poderá uti-
lizá-las em ações reparatórias. 

“Vamos atender ao pedido da empresa, pois nosso compromis-
so é com a melhoria de vida dos produtores rurais. Já atuamos 
em Raul Soares, Nanuque e Caratinga, também afetados pelo 

rompimento, oferecendo cursos de aquicultura e pesca.”

Liziana Rodrigues, gerente 
de Formação Profissional 

Rural e Promoção Social do 
SENAR Minas

sexta-feira, 9/4/2021
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O Webinar Gestão de dados para reduzir im-
pactos na agricultura, com especialistas do 
MAPA, UFPR e FAO, destacou a importância 
da organização de dados para aplicar medidas 
preventivas e eliminar ou reduzir fatores de 
risco para produção de alimentos.

“Também foram lançados dois cursos on-line e gratuitos da 
FAO, em espanhol e inglês, para avaliação de danos na agricultu-

ra e entender a dimensão dos impactos.”

Ana Carolina Gomes, analista de Agronegócios do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES

WEBINAR DA FAO

GESTÃO DE 
IMPACTOS
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Em entrevista ao Canal Rural, a gerente Téc-
nica do Sistema FAEMG, Aline Veloso, falou 
sobre impactos da nova Lei Orçamentário 
Anual no agronegócio brasileiro.

Assista: http://bit.ly/menosrecursosparaocampo
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NA IMPRENSA



Foi publicado em 7/4 o Decreto 48.170/21, 
que prorroga a suspensão de prazos pro-
cessuais dos processos administrativos nos 
órgãos e entidades do Poder Executivo. 

Saiba mais: http://bit.ly/suspensaoprazosprocessuais

4MEIO AMBIENTE

PRAZOS 
PRORROGADOS



Elaboração novo curso área da Edu-
cação: Inserção do Jovem no âmbito 

do Trabalho

Reunião da Comissão Nacional 
do Café

Reunião sobre contribuições para 
Consulta Pública BACEN 82/2021 

Reunião “Pecuária – Sistema de Pro-
dução de Cria (on-line)

Reunião com Sindicato de Produto-
res Rurais de Serro - problemas com 

fornecimento de energia elétrica
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AGENDA
SEGUNDA-FEIRA, 12/4/2021



O analista de Formação Profissional Rural do 
SENAR MINAS, Luiz Felipe Xavier Carvalho, vai 
participar do 2º Gemma Tech, da Ufla, falando 

sobre a Importância dos Treinamentos em 
Agricultura 4.0, na próxima terça-feira.

 
Mais informações: 

http://bit.ly/treinamentosagricultura .
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


