
O Sistema FAEMG/SENAR/INAES anunciou a 
união entre o Programa Balde Cheio e o Progra-
ma de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG 
Leite. O objetivo é oferecer a assistência mais 
robusta para os 
pecuaristas de 
leite do estado 
interessados em 
ganhos de ges-
tão, produtivida-
de e qualidade. 
Neste ano, mais 
1.000 pecuaristas 
devem ingressar 
no programa, to-
talizando 5.000 
atendidos no es-
tado.

terça-feira, 6/4/2021

ATeG BALDE CHEIO

Diário



“Os produtores que ingressarem no Programa se beneficiarão 
com novas abordagens e tecnologias, com melhores resultados 

e maior potencial de lucro na sua atividade produtiva. Todos 
sairão ganhando ao final.”

Bruno Rocha, gerente de Assistência Técnica e Gerencial

Saiba mais: http://bit.ly/noticiaATeGBaldeCheio
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A gerente de Meio Ambiente do Sistema 
FAEMG, Ana Paula Mello, participou, hoje, de 
reunião com o Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) e a Secretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (Semad) para tratar 
de mais um assunto da pauta ambiental de 
2021: o Documento Autorizativo para Interven-
ção Ambiental (DAIA) Corretivo.   

“Temos a perspectiva de melhorias em relação ao que está 
posto em decreto hoje.”

Ana Paula Mello, gerente de Meio Ambiente do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES
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MEIO AMBIENTE

MELHORIAS PARA O
DAIA CORRETIVO



A Comissão Nacional de Política Agrícola da 
Confederação de Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) se reuniu para discutir as propostas 
de normativas do Banco Central que estabele-
cem critérios para classificar uma operação de 
crédito rural como sustentável.

“O BACEN abriu consulta pública 82/2021, que trata de atos 
normativos que preveem um conjunto de critérios para definição 

de quais operações de crédito rural serão classificadas como 
operação sustentável, com base em parâmetros ambientais e 
sociais. É uma tendência que vem sendo debatida e entende-

mos que o estudo proposto pelo Banco contribuirá para o setor 
produtivo. O Sistema FAEMG compartilhará mais informações, 

em breve.”
Aline Veloso, gerente Técnica do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES

Saiba mais: http://bit.ly/criteriosdesustentabilidadeBC
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SUSTENTÁVEL



Agro Future Summit 2021
http://bit.ly/AgroFuturePUCMinas

5 AGENDA
HOJE

18h



Aniversário de 28 anos do SENAR 
MINAS

Reunião GT Sanidade – CNA – Supe-
rintendente Técnico, Altino Rodrigues, 

e equipe

6 AGENDA
QUARTA-FEIRA, 7/4/2021

9h



Reunião do Grupo de Trabalho de 
Recursos Hídricos do Conselho de 

Empresários para o Meio Ambiente da 
FIEMG – GT RH CEMA

Reunião com Airdem de Assis, geren-
te executivo do Polo do Leite – Centro 

de Referência do Agronegócio do 
Leite – Superintendente do SENAR 

Minas, Christiano Nascif, superinten-
dente Técnico, Altino Rodrigues, e 

equipes

Diálogos com o Sisema - Campos 
ferruginosos: conservação e recupe-

ração ambiental (na URC/CM)

Apresentação da parceria SENAR MI-
NAS e PLUG MINAS - Superintendente 

do SENAR Minas, Christiano Nascif, 
e equipe
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QUARTA-FEIRA, 7/4/2021
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


