CNM Qualifica EaD:
desenvolvimento
econômico
Gestão donoAgro
pós nos
pandemia
municípios - Caminhos para o

Local: Plataforma EaD
Data: 02 a 03 de fevereiro
Horário: 14:00 às 17:00
Programação preliminar:

O ano de 2020 foi um desafio para a comunidade global com o
enfrentamento da Covid-19, e é necessário que a gestão local pense
no pós-pandemia, em especial na construção de estratégias que
visem à recuperação econômica e à geração de empregos,
sobretudo, a partir da produção local.

Assim, este seminário apresenta uma estratégia de planejamento da
retomada da economia a partir da produção rural, trazendo
orientações para elaboração de um planejamento e ações para o
fortalecimento da produção do campo.
A Confederação Nacional de Municípios - CNM e o Instituto Paulo
Ziulkoski - IPZ trazem essa qualificação totalmente online.
Palestrantes:
Osni Morinishi Rocha - Analista técnico da CNM, engenheiro
agrônomo, com especialização em economia e gestão
governamental. Desde 2005 trabalha na promoção de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento rural e a sete anos atua no
movimento municipalista.

Mário Augusto Ribas do Nascimento - Consultor da CNM,
engenheiro agrônomo, com pós-graduação em gestão do
agronegócio, coordenador Técnico da FAMURS, produtor rural e ExPresidente da EMATER-RS
Módulo I - Dia 02 de Fevereiro - Das 14hs às 17hs
Impactos da pandemia na produção rural, interiorização e riscos
de 2° onda e ações emergenciais de apoio ao produtor;
Feiras livre;
Caminhoneiros;
Compras da agricultura familiar;
Protocolo para frigoríficos e laticínios
Festas do campo
Ações emergenciais de apoio ao produtor;
Principais medidas adotadas pelo governo federal para minimizar
os impactos;
Módulo II - Dia 03 de Fevereiro - Das 14hs às 17hs
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR), como
estratégia para planejamento da gestão local;
Impactos da pandemia no meio rural;
Mapeamento de parceiros municipais;
Elaboração do plano municipal de desenvolvimento rural;
Definição do plano de ação;
Estratégias para retomada das atividades e os recursos para
aplicação na economia local;

Plano Safra agrícola-pecuário (2020/2021);
Pronaf;
Pronamp;
Agroindustrialização;
Selos de identificação;
Inscrições GRATUITAS para servidores de municípios filiados
adimplentes à CNM com o limite de até 3 inscrições, a partir da 4ª
, investimento de R$90,00 por servidor. As vagas são limitadas,
inscreva-se e garanta a sua!
O valor de inscrição para participante de Município não filiado à
CNM ou pessoa não vinculada a Município será de R$190,00
. Após a inscrição você receberá informações para pagamento da
mesma.
Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:
(61) 2101-6000 - (51) 3407-4935 | cnmqualifica@cnm.org.br cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

