
Quarta-feira, 24/3/2021

Em reunião extraordinária, o Conseleite MG 
apresentou os valores de referência para o litro 
do leite no estado:

Saiba mais no  http://bit.ly/conseleitemarco

CONSELEITE

Diário



2 DEBATE
APOIO A EMPREENDEDORES

FAMILIARES RURAIS

Propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 
que abarquem os produtores familiares estive-
ram entre os temas de reunião virtual, hoje, da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), que teve a participação da gerente 
Técnica e do coordenador Sindical do Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, Aline Veloso e Rogé-
rio Arantes. Representante do Ministério da 
Agricultura apresentou as ações para apoio à 
comercialização e programas públicos (PNAE 
e PAA), nesse momento da pandemia. 

Outro ponto tratado foi sobre o Cadastro da 
Agricultura Familiar, do MAPA, que trará solu-
ção para problemas enfrentados com os sis-
temas operacionais vigentes para as DAPs e 
os desdobramentos a partir do Acórdão com o 
TCU (indícios de irregularidades documentais). 



3 DEBATE
APOIO A EMPREENDEDORES

FAMILIARES RURAIS

Proposta para o MAPA de alinhamento entre 
as regulamentações e entendimentos para 
concessão do Selo Arte e o Selo Nacional da 
Agricultura Familiar (SENAF) também esteve 
no debate.



4 PARNA GANDARELA

MONITORAMENTO 
DE PLANO

A importância dos informes sobre a situação 
da elaboração do plano de manejo foi desta-
cada, hoje, pela analista ambiental do Siste-
ma FAEMG/SENAR/INAES, Mariana Ramos, 
na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Consul-
tivo do PARNA Gandarela de 2021. O Parque 
ainda não possui Plano de Manejo e Zona de 
Amortecimento formalmente estabelecida.

“Precisamos ser vigilantes e 
participativos durante esse pro-
cesso para conciliar a continui-
dade das atividades produtivas 
sustentáveis nessas áreas, sem 
gerar prejuízos para os produto-

res rurais.”
Mariana Ramos, analista 
ambiental da Gerência de 

Meio Ambiente do Sistema 
FAEMG 



5 PRODUTOR DE ÁGUA

MOBILIZAÇÃO EM 
SÃO ROQUE DE MINAS

A Reunião 01/2021 – UGP Projeto Águas da 
Canastra – Produtor de Água (São Roque de 
Minas), contou com representantes da Gerên-
cia de Meio Ambiente do Sistema FAEMG. Entre 
os assuntos de destaque, as tratativas para a 
elaboração do edital de chamamento dos pro-
dutores, para efetuar a utilização dos recursos 
financeiros recebidos pela Prefeitura de São 
Roque de Minas, para execução das etapas do 
projeto. Os recursos são advindos da parceria 
do Projeto com o Programa produtor de água 
da Agência Nacional das Águas (ANA).



6 NOVOAGRO 4.0

A IMPORTÂNCIA DA
AGRICULTURA DIGITAL

Destaques da live promovida pelo Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, por meio do programa 
NovoAgro 4.0, na noite de ontem.

“É importante levar aos empreendedores e produtores rurais 
esse tipo de discussão para a disseminação da cultura de inova-

ção no campo.”
Flávio Amaral, jornalista e analista de Inovação do Sistema 

FAEMG



7 NOVOAGRO 4.0

A IMPORTÂNCIA DA
AGRICULTURA DIGITAL

“Precisamos investir nas trilhas dos nossos empreende-
dores, melhorando as conexões entre elas. Ao mesmo 
tempo, temos que compreender as iniciativas boas que 

já temos no mercado e aproveitá-las.” 
Paulo Henrique, coordenador de Incubadora 

e professor da Ufla

“Temos uma tremenda janela de oportunidade. A agricul-
tura digital traz algo disruptivo, com diversas tecnologias 

para o mercado.”
Samuel Campos, head da Agência Ufla de Inovação e 

diretor da Vega Monitoramento



8 MULHERES 
DO AGRO

A superintendente do INAES, Silvana Novais, 
participa, daqui a pouco, às 19h, de live sobre 
a contribuição feminina no agronegócio para 
“um Brasil melhor”.

Assista no http://bit.ly/instagrammulheresdomanhuacu



9

Reunião da Comissão de Sementes e 
Mudas de Minas Gerais

50ª Reunião Ordinária da Câmara 
de Atividades Agrossilvipoastoris 

(CAP) do Conselho Estadual de Políti-
ca Ambiental (Copam) 

FAEMG+ • Tira-dúvidas • superinten-
dente do SENAR Minas, Christiano 

Nascif e equipes de Pedagogia, Pla-
nejamento e TI

(CEBDS) Lançamento da Visão Bra-
sil 2050 (agenda empresarial para o 

Brasil de 2050)

AGENDA
QUINTA-FEIRA, 25/3/2021

9h

9h30

9h

10h



10

Reunião com João Ávila – Projeto 
Cria – Pecuária Bovina de Corte - 

superintendente do SENAR Minas, 
Christiano Nascif; superintendente 
Técnico, Altino Rodrigues e equipes

Reunião com a secretária de Meio 
Ambinte, Marília Melo, sobre o Sim-
pósio Brasileiro de Recurso Hídrico 

– presidente do Sistema FAEMG/SE-
NAR/INAES, Roberto Simões (on-line)

Reunião com a Secretaria de Estado 
de Educação – PLUG MINAS

Reunião Geral SIC 2021

10h30

11h

13h

14h

AGENDA
QUINTA-FEIRA, 25/3/2021



11

Parceria SENAR – SICOOB Central 
Crediminas

Apresentação POP Dias de Campo 
- superintendente do SENAR Minas, 

Christiano Nascif e equipes

14h

15h30

AGENDA
QUINTA-FEIRA, 25/3/2021



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


