
sexta-feira, 26/3/2021

O governador Romeu Zema sancionou o Decre-
to 48.160, que regulamenta a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos em Minas Gerais.

http://bit.ly/decretorecursoshidricos

COBRANÇA PELO 
USO DA ÁGUA 

Diário



2 SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ

NOVIDADES PARA A 
SIC 2021

Começa a ser estruturada a Semana Interna-
cional do Café 2021, que será de 10 a 12 de 
novembro. O formato e principais destaques 
desta edição foram debatidos esta semana por 
representantes das instituições que promovem 
o evento: Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Café 
Editora, Governo de Minas (por meio da Seapa) 
e Sebrae Minas. E o grupo avisa: Vem novida-
des por aí!



3 VISÃO 2050
DESENVOLVIMENTO SEM

ESGOTAMENTO DO PLANETA

O lançamento da Visão 2050 do Conselho 
Empresarial para o Desenvolvimento Susten-
tável teve a participação da gerente de Meio 
Ambiente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 
Ana Paula Mello. Segundo a presidente do 
Conselho, Marina Grossi, a Visão foi conduzi-
da na linha de “uma economia regenerativa e 
distributiva, na qual as necessidades de todas 
as pessoas são atendidas sem esgotar os re-
cursos do planeta”. Os temas prioritários são: 
pessoas, cidades, economia circular, água e 
saneamento, biodiversidade, alimentos, energia 
e finanças.

“Com a pandemia, o mundo passou a discutir um retorno a 
uma economia mais resiliente, inclusiva e compartilhada, com 
transição do foco nos shareholders (acionistas) para foco nos 

stakeholders (partes interessadas).”
Ana Paula Mello, gerente de Meio Ambiente do Sistema FAEMG



4 FAEMG+ INTERIOR

DÚVIDAS 
ESCLARECIDAS

Como emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a 
Guia de Trânsito Animal (GTA)?  As dúvidas 
sobre estes processos foram esclarecidas 
no treinamento do FAEMG+ Interior, promo-
vido pela mobilizadora do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, Michele Moreira. Os docu-
mentos são imprescindíveis para efetivar a 
comercialização e garantir a segurança do 
produtor rural na transação.  Participaram do 
treinamento 50 pessoas, de 31 sindicatos.

“O Sindicato de Guarani é um dos pioneiros neste tipo de pres-
tação de serviço e é gratificante poder passar esta experiência 

para outros sindicatos.”
Michele Moreira, mobilizadora do Sistema FAEMG/SENAR/

INAES



5

Projeto Energia Solar – IS Brasil 
(on-line)

Reunião Ovo Limpo (on-line)

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

AGENDA
SEGUNDA-FEIRA, 29/3/2021

14h

17h

16h



6

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

AGENDA
TERÇA-FEIRA, 30/3/2021

11h



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


