
segunda-feira, 22/3/2021

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES faz o acom-
panhamento dos problemas com o forne-
cimento de energia da CEMIG nas diversas 
regiões de Minas Gerais. Neste ano, muitas 
queixas foram identificadas e encaminhadas 
à distribuidora. A recomen-
dação é que os produtores 
rurais registrem os proble-
mas por meio do telefone 
116 ou da agência virtual da 
concessionária e anotem os 
protocolos. Depois, devem 
encaminhá-los ao Sindicato 
local e ao Sistema FAEMG. 
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Em dezembro, gestores da Cemig anunciaram 
ao presidente do Sistema, Roberto Simões, 
plano de investimentos de R$ 6,2 bilhões para 
a construção de 80 subestações, que podem 
ajudar a equacionar os problemas.

“Temos apresentado os casos à Cemig e solicitado o breve 
restabelecimento. Também indicamos a necessidade de investi-
mento na rede e alteração para rede trifásica, se for o caso, para 
atender a cargas já instaladas e necessidades futuras. O diretor 
adjunto de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Roberto 
Bastianetto, nos informou que têm se empenhado para a aplica-

ção dos recursos previstos e para a busca por soluções.”
Aline Veloso, gerente Técnica do Sistema FAEMG

Leia a notícia sobre os investimentos:
http://bit.ly/cemiganunciarecursos
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DIA DA ÁGUA
“Natureza, água, solo e produtor rural, essa combinação não 

tem igual.” 

Leia o artigo da gerente de Meio Ambiente do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Ana Paula Mel-
lo, sobre a importância da água para o agro-
negócio e como o produtor rural é importante 
para a sua preservação.
http://bit.ly/minasdasaguasgerais



4 CONTRIBUA 
COM O PLANO

AGRÍCOLA E PECUÁRIO

Os produtores rurais mineiros podem dar su-
gestões para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 
2021/2022. A Gerência Técnica do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES está levantando as de-
mandas a serem incluídas em documento que 
será apresentado à Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA). O prazo para o 
envio das sugestões termina hoje. 

Mande sua sugestão para o e-mail: 
astec@faemg.org.br
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NA IMPRENSA

Neste mês de março, em que comemoramos 
o Dia Internacional da Mulher, a Revista Pri-
meira Linha prestou homenagem às mulheres 
do agro, contando as histórias de cinco inte-
grantes do grupo de Empreendedoras do Agro 
de Minas, coordenado pelo Sistema FAEMG/
SENAR/INAES.

http://bit.ly/empreendedorasdoagro
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Divulgação da Política de cargos e 
salários do Sistema FAEMG – presi-
dente do Sistema FAEMG, Roberto 

Simões (on-line)

Reunião da Comissão Nacional de 
Bovinocultura de Corte – CNA 

(on-line)

VI Seminário de Políticas Públicas 
para o Setor Rural – Cenários e Pers-
pectivas de Exportações e Importa-

ções do Agronegócio Mineiro – SEA-
PA (on-line)

AGENDA
TERÇA-FEIRA, 23/3/2021

9h

9h

9h
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Reunião com governador Romeu 
Zema e entidades empresariais – pre-
sidente do Sistema FAEMG, Roberto 

Simões (on-line)

Reunião bimestral: Gerentes SEDE e 
REGIONAIS (on-line)

Reunião da UGP do Projeto Águas da 
Canastra (on-line)

AGENDA
TERÇA-FEIRA, 23/3/2021

14h

14h

10h
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Live NR31 – Tudo sobre a norma que 
regulamenta a segurança e saúde no 
trabalho, que entra em vigor em outu-

bro (on-line). 
Assista: https://bit.ly/liveNR31

Reunião da diretoria da CNA – pre-
sidente do Sistema FAEMG, Roberto 

Simões (on-line)

AGENDA
TERÇA-FEIRA, 23/3/2021

14h30

15h




