
A Associação Mineira de Supermercados 
(AMIS) passou a integrar a equipe de parceiros 
do Sistema FAEMG/SENAR/ INAES no Projeto 
Campo Certo - aposta para facilitar o acesso de 
pequenos produtores ao mercado consumidor. 
A parceria pretende fortalecer o projeto. O refor-
ço foi acertado, hoje, em reunião virtual.
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“É fundamental termos portas abertas com os supermerca-
distas. Mas teremos também um longo processo de profis-

sionalização da produção e de melhoria da qualidade, com a 
organização de grupos e formalização dos produtores para 

boas práticas, logística e marketing dos produtos que queremos 
colocar nas prateleiras.”

Liziana Rodrigues, gerente de Formação Profissional Rural e 
Promoção Social do Sistema FAEMG/SENAR/INAES

Saiba mais: http://bit.ly/projetocampocerto
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O Workshop Brasil França – Selo Nacional e Euro-
peu de Indicações Geográficas teve por objetivo 
promover o intercâmbio de conhecimentos entre 
a França e o Brasil, com intuito de gerar subsídios 
para o processo de estruturação de um Selo Bra-
sileiro de Indicação Geográfica (IG). As institui-
ções responsáveis pelo trabalho no Brasil estão 
se organizando para engajar na formatação dos 
critérios e enviarão aos produtores/associações 
das IGs para contribuição. A perspectiva é que o 
selo do Brasil seja criado até o fim do ano.  

“Foi apresentada a orga-
nização francesa para 

controle e proteção das 
IGs. A perspectiva é que o 
selo brasileiro seja um ins-
trumento de comunicação 
das IGs do país, uma mar-
ca global de divulgação. 
Ao invés de ficar restrita 
aos selos individuais. ” 

Ana Carolina Gomes, 
analista de Agronegócio do 

Sistema FAEMG/SENAR/
INAES
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Em reunião do Grupo Gestor do Plano ABC, que 
está sendo revisto pelo Ministério da Agricul-
tura para esta nova década, a gerente de Meio 
Ambiente, Ana Paula Mello, que representa 
o Sistema FAEMG nessa instância, ponderou 
sobre a necessidade de métricas factíveis e 
adequadas ao agro brasileiro e procedimentos 
acessíveis ao produtor para a entrada no mer-
cado de títulos verdes, projetos de pagamento 
por serviços ambientais e outras iniciativas.

 “Tratamos ainda da consulta pública do Banco Central, que visa 
acrescentar critérios sociais e ambientais na avaliação de risco 
das operações de crédito, separando-as em sustentáveis, não 
sustentáveis ainda (mas passíveis de crédito) e não passíveis 

de crédito.  O projeto FIP Paisagens (executado pelo SENAR) e o 
projeto Rural Sustentável também foram apresentados.”
Ana Paula Mello, gerente de Meio Ambiente do Sistema 

FAEMG/SENAR/INAES
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O Programa NovoAgro 4.0, do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES capta startups para participar 
da ação Agro Conecta, com o objetivo abrir as 
porteiras para a oferta de produtos ou serviços 
de qualidade aos produtores. O produtor rural, 
cooperativa ou agroindústria interessados em 
parcerias com startups, disponibilizando espa-
ços para testes de produtos e serviços inova-
dores, pode enviar um e-mail para novoagro@
inaes.org.br.
Saiba mais http://bit.ly/AgroConecta2021

“Vamos acompanhar todo o processo, dentro de uma metodolo-
gia própria para haver a conexão da melhor forma possível.”

Silvana Novais, superintendente do INAES
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Os reflexos das perdas geradas por altera-
ções climáticas nas lavouras de café foram 
tema da coluna da jornalista Marta Vieira, no 
Jornal Estado de Minas.

http://bit.ly/colheitadocafédecisiva
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Reunião Semanal da GETEC

Reunião Sub GT-Mulheres do Agro

Reunião de Planejamento Estratégico 
da Abrafrutas sobre a cultura 

da Manga

7

8h30

14h

16h

AGENDA
SEXTA-FEIRA, 9/4/2021



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


