
Antônio  do cArmo



7 de Abril de 1993:
criAção do senAr minAs



11 Encontros:
rEunião com 200 sindicatos para 
discutir formas dE atuação

1993: encontros regionAis



1994 / 1997

dirEtrizEs:
rElEvância, qualidadE, custo
E parcEria



1994 / 1997

• 1º Escritório: UbEraba



1994 / 1997

convênios:
• Escolas agrotécnicas
  - cursos dE qualificação

• Programa sEnar dE
   qualidadE total



1994 / 1997

convênio mapa/ima:
• Programa nacional dE
  sanidadE animal E Erradicação
  da FEbrE aFtosa



1994 / 1997

• criação da cooPiFor



1999 / 2004

• lançamEnto do
   Programa sEmEando

• caPtação dE rEcUrsos do 
   fat/panflor



1999 / 2004

• dEscEntralização do sEnar.
   novas rEgionais: JUiz dE Fora, 
   passos E patos dE minas



1999 / 2004

• 10 anos do sEnar minas



1999 / 2004

• 1ª Edição do Prêmio
   dEstaquEs sEnar minas

• ProJEto vocação
   – convênio sEdEsE



2005 / 2008
criAção de progrAmAs

gqc - gEstão com qUalidadE Em camPo



2005 / 2008
criAção de progrAmAs

gqs - gEstão com qUalidadE no sindicato



2005 / 2008
criAção de progrAmAs

Encontro dE JovEns E mUlhErEs rUrais



2005 / 2008
criAção de progrAmAs

Encontro dE JovEns E mUlhErEs rUrais / EsPortE



2005 / 2008
criAção de progrAmAs

cana limpa



2005 / 2008
convênios

FaEmg: baldE chEio E caFé + FortE



2005 / 2008
convênios

sUbsEcrEtaria dE administração Prisional



2005 / 2008
convênios

sistEma sicoob crEdiminas



homEnagEm da assEmblEia lEgislativa dE minas gErais E das
câmaras mUniciPais dE UbEraba E montEs claros

2005 / 2008
15 Anos de AtuAção



2009 / 2012
reestruturAção dAs regionAis



2009 / 2012
formAção por competênciAs

bovinocUltUra dE lEitE: calU, FUndação rogE



2009 / 2012
formAção por competênciAs

EquidEocultura: são João EvangElista, abccmm



2009 / 2012
cApAcitAção de instrutores

apoEna / atualizaçõEs



Encontros técnicos dE EntidadEs cooPEradas

2009 / 2012



2009 / 2012
novos progrAmAs

JovEm no camPo



2009 / 2012
novos progrAmAs

ÚtEro é vida (sEnar nacional)



2009 / 2012
novos progrAmAs

Pas lEitE (sEbraE-EmbraPa)



2009 / 2012
convênios

UnivErsidadE do valE do JEqUitinhonha E mUcUri



2009 / 2012
convênios

PronatEc (sEnar nacional/govErno FEdEral)



2009 / 2012
convênios

cooxUPé



2009 / 2012
convênios

cocatrEl



2009 / 2012
convênios

ima



2009 / 2012
novos progrAmAs

nEgócio cErto rUral (sEnar nacional/sEbraE)



mAis de 1 milhão de Alunos



2009 / 2012
novos progrAmAs

markEting



pArceiros do senAr minAs

• abccmm
• abs-PEcPlan
• andEf
• aPEram bioEnErgia
• arcElor mittal bioFlorEstas
• bElgo bEkaErt
• casE nEw holand
• cEnibra
• cEntros dE PEsqUisa (EmbraPa E EPamig)
•  cocatrEl (cooPErativa dos caFEicUltorEs da 

zona dE três Pontas)
• cooxUPé (cooPErativa rEgional dE
   caFEicUltorEs Em gUaxUPé)

• EmatEr
• Escolas técnicas
• institutos fEdErais
• itambé
• rEflorEstar
• sEbraE minas 
• siamig 
• sindaçÚcar-mg 
• sicoob cEntral crEdiminas
• sEcrEtaria dE Estado dE dEfEsa social
• sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E JUvEntUdE
• univErsidadEs
• v&m florEstal



A ESCOLA
DO CAMPO

ESTÁ NA
SUA MESA.

MAIS CAPACITAÇÃO RURAL. MELHORES ALIMENTOS PARA VOCÊ.
O SENAR MINAS oferece educação e capacitação gratuita aos produtores, trabalhadores rurais e suas famílias.

Com mais formação profissional rural e promoção social, a produção rural cresce e o campo se 
desenvolve, melhorando a qualidade dos produtos que chegam até você. Os resultados estão na sua mesa, 
do café da manhã ao jantar. É a educação no campo garantindo uma vida melhor para todos os mineiros. 

Acesse e saiba mais: www.sistemafaemg.org.br

SENAR MINAS
A ESCOLA DO CAMPO

MAIS CAPACITAÇÃO RURAL. MELHORES ALIMENTOS PARA VOCÊ.
O SENAR MINAS oferece educação e capacitação gratuita aos produtores, trabalhadores 
rurais e suas famílias. Com mais formação profissional rural e promoção social, a produção 
rural cresce e o campo se desenvolve, melhorando  a qualidade dos produtos que chegam até 
você. Os resultados estão na sua mesa, do café da manhã ao jantar. É a educação no campo 
garantindo uma vida melhor para todos os mineiros. 
www.sistemafaemg.org.br

cAmpAnhA 20 Anos

• comErcial: 
   tv E rádio

• anÚncios:
  Jornal E rEvista

• backbUs

• intErnEt




