
quarta-feira, 17/3/2021

O presidente do Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, Roberto Simões, dirigiu mensagem aos 
produtores rurais falando sobre o delicado 
momento da pandemia e recomendando que 
todos sigam as instruções do governo para 
que possamos sair o mais depressa possível 
desta crise. 

http://bit.ly/ondaroxaSistemaFAEMG

CONTRA A COVID-19

Diário



2 CONSELEITE MG

Por causa da grande volatilidade dos preços, 
impulsionados pela alta do mercado interna-
cional do leite em pó, a Diretoria do Conseleite 
MG, marcou reunião extraordinária para 24 de 
março. Nesta data, serão publicados os valores 
das projeções do mês corrente para pagamen-
to em abril.



3 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CAFEICULTURA

OBRAS AVANÇADAS

O superintendente do SENAR Minas, Christiano 
Nascif, e equipe do Sistema FAEMG/SENAR/
INAES visitaram, ontem, as obras do Centro 
de Excelência em Cafeicultura, em Varginha, 
que estão em fase de acabamento. Estiveram 
presentes o vice-prefeito, Leonardo Ciacci, e 
representantes da prefeitura. A inauguração do 
Centro está prevista para julho.

“Ressaltamos a importância do empreendimento para o país. 
Teremos capacidade para preparar 500 alunos, por ano, e contri-

buir para o desenvolvimento da cultura do café.”
Rodrigo da Silva Ferreira, gerente Regional do Sistema FAEMG/

SENAR/INAES em Lavras

Números
4,7 mil metros quadrados
R$ 13 milhões em investimentos
50 empregos gerados



4 MEIO AMBIENTE

RESULTADOS 
PRÁTICOS

As reuniões entre o Sistema FAEMG/SENAR/
INAES e a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente (Semad) já começam a dar bons resulta-
dos. No ano passado, o presidente do Sistema 
FAEMG, Roberto Simões, e a secretária de Meio 
Ambiente, Marília Melo, definiram a agenda 
de encontros mensais para 2021. No dia 11, 
ocorreu o segundo encontro do ano, com pauta 
definida pela Gerência de Meio Ambiente da 
FAEMG. Para solucionar pontos específicos 
dessa pauta, a GMAM também tem feito re-
uniões paralelas com as áreas responsáveis 
da Semad e vinculadas. Uma delas foi com as 
equipes de geoprocessamento da Semad e da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 



5 MEIO AMBIENTE

RESULTADOS 
PRÁTICOS

Reunião do dia 11, com a participação do presidente do 
Sistema FAEMG, Roberto Simões, e da secretária de Meio 

Ambiente, Marília Melo

Reunião com as equipes de 
geoprocessamento

“A reunião com as equipes de geoprocessamento foi também 
muito produtiva: alinhamos quanto à disponibilidade e acesso 
gratuito de imagens de satélite correspondentes aos principais 

marcos legais, e devemos formar turma piloto para os Sin-
dicatos que tenham interesse em treinamento relacionado a 

mapeamento.”
Ana Paula Mello, Gerente de Meio Ambiente do Sistema 

FAEMG/SENAR/INAES



6 PECUÁRIA DE CORTE

“CARNE” SÓ PARA 
PRODUTO ANIMAL

A Comissão Técnica de Pecuária de Corte do 
Sistema FAEMG decidiu mobilizar deputados 
estaduais e federais para sensibilizar os gran-
des frigoríficos de que o termo “carne” deve ser 
usado apenas nos rótulos de produtos de origem 
animal. Isto porque, por meio do Projeto de Lei 
2,878/2019, eles estão querendo usar a palavra 
em rótulos de produtos vegetais, como os feitos 
com soja. Outros temas discutidos: eficiência 
no sistema de cria, ATeG e Instrução Normativa 
(IN)121/fev 2021, que trata da cisticercose.

“Vamos buscar apoio com os deputados, para mostrar o posi-
cionamento do setor produtivo de carnes, que será o maior pre-
judicado. Também fizemos encaminhamentos para a expansão 

do programa ATeG no segmento.”

Weber Bernardes, presidente da Comissão Técnica de Pecuária de 
Corte do Sistema FAEMG/SENAR/INAES



7

Live FAEMG+ / Tira dúvidas (on-line)

Reunião com a Diretoria de Comuni-
cação e Sustentabilidade da Cemig 

– Silvana Novais, superintendente do 
INAES e equipe do Sistema FAEMG 

(on-line)

Reunião Projeto Fase 2ER (on-line)

Reunião com a Piracanjuba – Ch-
ristiano Nascif, Superintendente do 

SENAR Minas e equipe (on-line)

Agro Digital: SENAR Minas e Elo-
Group (on-line)

Reunião com o Ministério Público  
do Trabalho – Programa Descubra  

(on-line)

AGENDA
18/3/2021

9h30

11h

11h

14h

14h

15h




