
O presidente do Sistema FAEMG/SENAR/
INAES/Sindicatos, Roberto Simões, participou 
de debate com o governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, e outros representantes de seto-
res importantes da economia mineira, em live 
promovida, hoje, pelo Conexão Empresarial/
Viver Brasil .

terça-feira, 30/3/2021
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2 SUINOCULTORES
UNIÃO PARA RESOLVER

PROBLEMAS COM ENERGIA

A Associação dos Suinocultores de Minas Ge-
rais (ASEMG) pediu ao Sistema FAEMG apoio 
para tratamentos junto à Cemig, relacionados a 
investimentos e pedidos de ligação que os pro-
dutores/suinocultores têm feito e que têm de-
morado muito ou têm sido muito caros. Diante 
dos problemas, eles pretendem tentar montar 
uma cooperativa de geração de energia a partir 
de biodigestores dos suinocultores, conforme 
proposta apresentada pelo SEBRAE e UFV. 



“Com a mudança de legislação tornaram-se viáveis as coope-
rativas de GD e a geração de renda para o produtor, com a co-

mercialização de energia. É energia limpa entrando no sistema 
elétrico e auxiliando para o crescimento da economia.”

Aline Veloso, gerente Técnica do Sistema FAEMG/SENAR/INAES
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“Cenários Econômicos e seus Desdobramen-
tos para o Brasil”. Este foi o tema da palestra 
que o economista Ricardo Amorim ministrou, 
hoje, a convite da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), que foi assistida 
pelo presidente e gestores do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES/Sindicatos. O economista tratou 
de perspectivas econômicas relacionadas com 
a pandemia, câmbio, inflação, relações inter-
nacionais e outras questões de mercado, com 
foco no agronegócio. 

4 PALESTRA

TENDÊNCIAS DA 
ECONOMIA



5

Congresso Brasileiro de Direito do 
Agronegócio (on-line)

Live - O futuro que queremos - A 
Mulher no Agro - facebook.com/asas-

saopaulo (on-line)

Live FAEMG+ / VTN de ITR – Dicas 
de Negociação / Superintendente do 

SENAR Minas, Christiano Nascif, e 
coordenador Jurídico, Francisco Bar-

bosa (on-line)

Apresentação de Projeto de Pesqui-
sa / presidente do Sistema FAEMG, 
Roberto Simões; superintendente 

do SENAR Minas, Christiano Nascif; 
superintendentes Altino Rodrigues e 
Silas Carneiro; e gerentes do Sistema 

(on-line)

9h

9h

9h30

14h30

AGENDA
QUARTA-FEIRA, 31/3/2021
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Apresentação do Projeto Agro+ / 
superintendente do SENAR Minas, 

Christiano Nascif; superintendentes 
Altino Rodrigues e Silas Canedo; e 

gerentes do Sistema (on-line)

AGENDA
QUARTA-FEIRA, 31/3/2021

16h



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


