
quinta-feira, 25/3/2021

O presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 
Roberto Simões, e a gerente de Meio Ambiente, 
Ana Paula Mello, participaram, hoje, de discus-
sões sobre no Simpósio Brasileiro de Recursos 
Hídricos. O evento, previsto para novembro, co-
loca Minas Gerais 
como Capital Na-
cional da Água em 
2021, terá extensa 
programação e ati-
vidades paralelas 
ao longo do ano. A 
organização é da 
Associação Brasi-
leira de Recursos 
Hídricos e uma rede 
de parceiros.
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“O Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos é um evento 
grande, com múltiplas conexões, como o próprio tema da água, 
tão caro para a nossa agropecuária. Tem o potencial de gerar 
muitos empregos e impactar economicamente nossa capital, 

além de abranger público de mais de 3 mil pessoas, tornando-se 
a chance de levarmos o agro e toda a sua contribuição positiva 

para a sociedade.”
Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG



3 PRODUTOR DE ÁGUA - PIUMHI

REVITALIZAÇÃO
DO RIBEIRÃO ARARAS

As obras de preservação e revitalização am-
biental do Ribeirão Araras nas propriedades 
rurais de Piumhi foram iniciadas. Na reunião 
ordinária 025/2021, da Unidade Gestão do 
Projeto Araras, equipe da Gerência de Meio 
Ambiente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES 
participou de discussões sobre o programa de 
monitoramento ambiental da bacia, em parce-
ria com o IFMG. Também foram feitas articu-
lações de parcerias com as empresas JDE e a 
Gaia Social.



4 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

MANUAL PARA 
ORIENTAÇÕES

O Manual Técnico de Delimitação de Área 
Geográfica foi lançado pelo Ministério da 
Agricultura e servirá de base para os inte-
grantes dos Fóruns nos estados orientarem 
as demandas e ações das governanças lo-
cais, especialmente dos produtos do agrone-
gócio. A reunião do Ministério da Agricultura 
para divulgar o manual teve a participação 
da gerente Técnica do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES e da analista em Agronegócio, 
Ana Carolina Gomes.

“No Sistema FAEMG, temos grande potencial para apoio e 
articulação na promoção de Indicação Geográfica (IG), dados 

os projetos junto a produtores (grupos por cadeias produtivas) e 
produtos típicos ainda sem reconhecimento.”

Aline Veloso, gerente Técnica do Sistema FAEMG



5 DEBATE

FLORES 
ESSENCIAIS

O fechamento das floriculturas e o impacto que 
incide sobre o produtor rural durante a pande-
mia foi o tema da reunião da Comissão Nacio-
nal de Hortaliças e Flores, da qual participou o 
analista de Agronegócio do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, Caio Coimbra. O setor, que 
depende de reuniões e festas para comerciali-
zação, é um dos mais prejudicados. As flores 
são vegetais e, por isso, são consideradas es-
senciais. Mas muitos municípios entendem de 
outra forma. Por isso, a CNA, juntamente com 
as federações, está buscando medidas para 
solucionar o problema e fazer com que a legis-
lação seja cumprida.



6 SEMENTES E MUDAS
CUIDADOS COM 

MORANGOS E COM 
NEMATOIDES NO CAFÉ

A Comissão de Sementes e Mudas de Minas 
Gerais (CSM/MG) debateu, hoje, a situação 
atual de nematoides na cafeicultura nacional e 
problemas relacionados à qualidade das mu-
das de morango utilizadas pelos moranguicul-
tores mineiros. 

“São duas culturas destaques em Minas que precisam de 
cuidados para que os produtores rurais do estado mantenham o 

empreendimento sustentável ao longo dos anos.”
Caio Coimbra, analista de agronegócio do Sistema FAEMG/

SENAR/INAES



7 LIVE

MULHERES 
DO AGRO

A superintendente do INAES, Silvana Novais, 
participou da live sobre a contribuição femini-
na no agronegócio. 

“É muito satisfatório acompanhar o desenvolvimento e o espa-
ço que as mulheres estão ganhando no agronegócio. Devemos, 
sempre, apoiar as pessoas e refletir o que podemos fazer para 

crescermos todas juntas.”

Assista a gravação: http://bit.ly/livemulheresdoagromanhuacu
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Reunião para devolutiva do IGAM 
com proposta de alteração da DN de 

poço manual (on-line)

Reunião com equipe da FARSUL e 
SENAR-RS: LGPD no Sistema FAEMG 
– Superintendente do SENAR Minas, 
Christiano Nascif, e equipe (on-line)

Reunião sobre Treinamentos e Convê-
nios com o Sebrae – Superintendente 
do SENAR Minas, Christiano Nascif, e 

equipe (on-line)

Reunião Sub GT Mulheres (on-line)

Reunião sobre o Projeto Vertentes e o 
Soja Plus (on-line)

AGENDA
SEXTA-FEIRA, 26/3/2021
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