
segunda-feira, 29/3/2021

Produtores rurais que teriam suas Declarações 
de Aptidão ao Pronaf (DAPs) vencendo entre 
31 de março a 30 de setembro deste ano fo-
ram beneficiados com a prorrogação por seis 
meses. A decisão foi do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 
decorrência da pandemia da covid-19.

“O documento é importante 
porque dá acesso a diversas 

políticas públicas para o homem 
do campo. Os Sindicatos de 

Produtores Rurais credenciados 
podem expedir a DAP.”

Rogério Arantes, coordenador 
da Assessoria Sindical do 

Sistema FAEMG/SENAR/INAES/
Sindicatos

Mais informações: 
http://www.sistemafaemg/DAP

SEM PERDER BENEFÍCIOS

Diário



2 MEIO AMBIENTE

PRAZO MAIOR PARA
ENTREGA DO RAPP

O Ibama prorrogou o prazo para a entrega do 
Relatório de Atividades Potencialmente Po-
luidoras e Utilizadoras de Recursos Ambien-
tais (RAPP) até 29 de junho de 2021. É o que 
está previsto na Instrução Normativa (IN) n˚ 
04/2021, publicada na sexta-feira no Diário 
Oficial da União.
 

“A prorrogação da entrega do relatório veio em boa hora para 
atenuar eventuais obstáculos impostos pela pandemia da 

covid-19 ao cumprimento das obrigações ambientais pelos 
produtores rurais.”

Mariana Ramos, analista da Gerência de Meio Ambiente do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES

Veja a Instrução Normativa 
completa no 
http://bit.ly/prazo-entrega-rapp



Diário do Comércio
O SuperAção Brumadinho foi tema de reportagem do jornal 
Diário do Comércio. Leia em 
http://bit.ly/superacaobrumadinhonaimprensa

 MG Rural
E caso de sucesso do Programa ATeG, do 
Sistema FAEMG/SENAR/INAES foi destaque 
no MG Rural de domingo (dos minutos 9’47” ao 
15’20”).
Assista no http://bit.ly/namidiaMGRural

3

NA IMPRENSA



Treinamentos com técnicos que vão atuar 
em propriedades rurais de Conselheiro Pena 
e Galiléia, por meio do projeto da Fundação 
Renova, em parceria com o INAES, foram 
acompanhadas pela analista administrativa 
financeira do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 
e coordenadora do projeto pelo INAES, Eli-
sângela Santos. As capacitações fazem par-
te do processo de retomada das atividades 
rurais nas regiões atingidas pela lama, na 
tragédia de Mariana.

“Ao longo da semana os técnicos receberam vários treinamen-
tos, entre eles, Controle de Riscos Críticos, Legislação Especí-
fica, Direção Defensiva, Medidas de Prevenção da covid-19 no 

Ambiente de Trabalho.”
Elisângela Santos, analista administrativa financeira do 

Sistema FAEMG/SENAR/INAES

4 INAES

PROJETO COM A
FUNDAÇÃO RENOVA
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VI Seminário de Políticas Públicas 
para o setor rural - 2º dia (on-line)

Conexão Empresarial – Minas Ge-
rais no contexto da pandemia e do 
cenário econômico, com a presen-
ça do governador, Romeu Zema, e 
do presidente do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES/Sindicatos, Roberto 

Simões. (on-line)
Inscrições gratuitas: 

http://bit.ly/conexaoempresarialcomRomeuZema

Live FAEMG+ / Técnicas para a Sus-
tentabilidade Financeira dos Sindi-
catos – superintendente do SENAR 
Minas, Christiano Nascif, e equipes 

do Sistema FAEMG (on-line)

AGENDA
TERÇA-FEIRA, 30/3/2021

9h

13h30

11h
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Palestra do economista Ricardo 
Amorim sobre o tema Cenários 

Econômicos e seus desdobramentos 
para o Brasil – presidente do Sistema 
FAEMG, Roberto Simões, superinten-
dente do SENAR Minas, Christiano 

Nascif, e equipes do Sistema FAEMG 
(on-line)

Reunião – Demandas para a área 
de artesanato, superintendente do 
SENAR Minas, Christiano Nascif, e 

equipe (on-line)

Repasse novas atividades da área da 
saúde (on-line)

AGENDA
TERÇA-FEIRA, 30/3/2021

15h

17h

16h30



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


