
Sexta-feira, 19/3/2021

O relatório “Levantamento da Estimativa de 
Perdas na Cafeicultura por Intempéries Climá-
ticas em Minas Gerais”, produzido a partir de 
pesquisa feita pelo Sistema FAEMG/SENAR/
INAES com a Emater-MG, apontou a estimativa 
de que 193 mil hectares de área cultivada com 
o café foram atingidos, em Minas, em 2020, 
por eventos climáticos adversos. Por isso, a 
redução da safra pode chegar a 20,7%, neste 
ano. A queda pode chegar a 40,7%, tendo em 
vista a bienalidade negativa da cultura. A falta 
de chuvas foi o principal problema enfrentado 
pelos cafeicultores.

Leia mais em:
http://bit.ly/relatoriocafeicultura

PERDAS NA CAFEICULTURA

Diário



2 SEMANA DO FAZENDEIRO

PARTICIPAÇÃO 
CONFIRMADA

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES confirmou, 
hoje, sua participação na tradicional 92ª Sema-
na do Fazendeiro 2021, da Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV), que terá como tema “No-
vos Tempos: Reconstruindo Saberes e Ações”. 
O superintendente do SENAR Minas, Christiano 
Nascif, se colocou à disposição para contribuir 
com o evento. Neste ano, por causa da pan-
demia, a expectativa é de que a Semana seja 
em um formato menor e híbrida, com cursos 
virtuais ao vivo e presenciais, com os cuidados 
para evitar a propagação do coronavírus. 

“Até a próxima semana vamos montar grades com cursos 
pertinentes, com temáticas diárias voltadas para cada cadeia 

produtiva.”
Marcos Reis, gerente Regional do Sistema FAEMG em Viçosa



3 PROGRAMA DESCUBRA

PARA JOVENS 
VULNERÁVEIS

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES, a convite 
da Procuradora do Trabalho Luciana Marques 
Coutinho e do Promotor de Justiça Márcio 
Rogério de Oliveira, agora integra o Programa 
Descubra, para ofertar qualificação a adoles-
centes e jovens, em condições de vulnerabilida-
de social, voltados às atividades agrossilvipas-
toris. A integração foi confirmada por meio de 
reunião on-line entre a dra. Luciana; a gerente 
Pedagógica do Sistema FAEMG, Mírian Rocha; 
e a analista Pedagógica Cristiane Trigueiro.

“As atividades diferenciadas do nosso Sistema poderão 
muito contribuir para o desenvolvimento dos jovens e adoles-
centes, bem como abrir o leque de ofertas, interiorizando as 
ações do Descubra que, até o momento, estão concentradas 

em BH e região.”
Mírian Rocha, gerente Pedagógica do Sistema FAEMG/SENAR/

INAES



4 INAES

INOVAÇÃO 
PARA O AGRO

A consultora de Inovação e Transformação 
Digital do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 
Gisele Ramos, participou da 1ª Roda de 
Conversa sobre Empreendedorismo Inovador 
para o Agro no Mucuri e apresentou as ações 
do INAES, através do programa NovoAgro 
4.0, para o desenvolvimento da inovação na 
agropecuária mineira.

“Temos diversos desafios no estado e ações regionalizadas são 
importantes para gerar novas conexões e ideias para o desen-

volvimento do agro.”
Gisele Ramos, consultora de Inovação e Transformação 

Digital do Sistema FAEMG



5 INFORME JURÍDICO

VTN-ITR

A Assessoria Jurídica do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES publicou, hoje, informe alertan-
do para interpretações equivocadas sobre a 
declaração de ITR.  

http://bit.ly/VTN-ITR-SistemaFAEMG



6
NA IMPRENSA

O analista de Agronegócio do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, Caio Coimbra, falou ao Jornal 
Diário do Comércio sobre as expectativas rela-
cionadas à safra de milho.

http://bit.ly/elevacaoprecodomilho



7

Reunião Sobre O Núcleo APL (on-line)

Workshop – Inteligência Estratégica 
no Agronegrócio – Sebrae (on-line)

AGENDA
SEGUNDA-FEIRA, 22/3/2021

8h30

9h




