RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Agricultura, Pecuária e Abastecimento

TEMA
Agropecuária e Desenvolvimento Agrário

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
O tema Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, da Área Temática Agricultura, pecuária e
abastecimento, foi debatido no dia 30 de outubro de 2019. O grupo de trabalho, com a
participação de 58 pessoas, identificou quatro áreas de interesse, que conformaram os subgrupos:
(I) Agroecologia; Educação do campo; (II) Organização da produção/Cooperativismo; (III) e (IV)
Regularização Fundiária.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

022 – Inovações e Soluções Tecnológicas para a Agropecuária e a Agroindústria;

•

044 – Segurança de Alimentos;

•

087 – Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais;

•

088 – Minas Sem Fome;

•

120 – Gestão Ambiental e Saneamento;

•

127 – Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável;

•

135 – Garantia Safra;

•

147 – Melhoria do Ambiente de Negócios;

•

150 – Vigilância em Saúde.
As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:

•

restaurar o Programa “Apoio à Produção Sustentável, Agregação de Valor e Comercialização
– Do campo à mesa”, do PPAG 2016-2019, com ações destinadas a:
◦ fomentar a produção sustentável da agricultura, criação animal, extrativismo e pesca
familiar – Transição agroecológica;
◦ apoiar as Feiras Livres da Agricultura Familiar;
◦ apoiar a inclusão produtiva e a autonomia econômica das mulheres no campo;
◦ apoiar a agricultura familiar urbana;
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◦ capacitar agricultores para implantação de Sistema Participativo de Garantia – SPG –,
com a certificação participativa da produção agroecológica e orgânica da agricultura
familiar;
◦ implantar os Sistemas Agroflorestais – SAFs –, com finalidade produtiva e de
recuperação ambiental;
◦ implantar bancos comunitários de sementes crioulas;
◦ implantar campos de sementes crioulas, promovendo o resgate, a produção e o
melhoramento das sementes crioulas, para garantir a autonomia e segurança alimentar
dos agricultores familiares;
◦ capacitação de Agentes Populares para Implantação da Vigilância Popular do Uso de
Agrotóxicos;
•

criar ação, no âmbito do Programa 044, destinada inspecionar produtos de origem animal,
realizando a análise, inclusive em frigoríficos e abatedouros, da presença de hormônios e
antibióticos;

•

garantir a nomeação dos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater;

•

ampliar as metas física e financeira, nos quatro anos planejados, da Ação 4342 –
Regularização Fundiária de Imóveis Rurais –, do Programa 126, com vistas a cobrir a
demanda por titulação das terras no Estado, o que é necessário para o acesso ao crédito e
a outras políticas de apoio ao agricultor familiar;

•

restaurar a Ação 4109 – Mediação de Conflitos Agrários Rurais Coletivos –, no âmbito do
Programa 126, como estratégia pública para diminuir os conflitos e a violência no campo;

•

restaurar o “Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria”,
incluído no PPAG 2016-2019 por emenda por sugestão popular, com ações destinadas a:

•

apoiar a agroindústria familiar e infraestrutura;

•

apoiar o cooperativismo e acesso a mercados institucionais;

•

promover o assessoramento de gestão às agroindústrias familiares;

•

apoiar a estruturação das cooperativas da agricultura familiar;

•

alterar a finalidade da Ação 4512 – Recuperação Integrada da Capacidade Produtiva das
Bacias –, do Programa 127, acrescentando, em seu escopo, a construção de micro e
2

pequenas bacias de contenção hidrográfica das águas de chuva, com vistas a garantir a
qualidade e quantidade das águas, bem como a qualidade do solo, para a produção
agropecuária;
•

criar ação específica, no âmbito do Programa 135, para a implantação do Programa
Nacional do Crédito Fundiário – PNCF –, a fim de garantir condições para a efetivação do
acordo de cooperação técnica do Estado com a União para sua implementação;

•

apoiar as Escolas Família Agrícola no Estado, diversificando sua atuação na formação do
jovem no campo, com as seguintes intervenções no planejamento:
◦ incluir ação, no âmbito do Programa 088, destinada à aquisição de insumos e
equipamentos de irrigação para as Escolas Família Agrícola – EFAs –, no Estado;
◦ criar ação, no âmbito do Programa 120, destinada a financiar unidades de geração
distribuída por fonte solar fotovoltaica nas Escolas Família Agrícola;
◦ restaurar, no âmbito do Programa 147, as ações “Implantação de Tecnologia Social e
Conscientização Ambiental em Parceria com as Escolas Família Agrícola” e "Apoio aos
Projetos Profissionais dos Jovens Egressos das Escolas Família Agrícola – EFAs”, previstas
no PPAG 2016-2019, com seus atributos originais:
◦ incluir as Escolas Família Agrícola no escopo da Ação 4515 – Educação para o Campo –,
do Programa 147;

•

restaurar a ação “Feira Estadual da Agricultura Familiar – Agriminas”, no Programa 147,
com vistas a financiar a instalação da feira, anualmente;

•

criar ação, no âmbito do programa 150, destinada a promover a capacitação dos
profissionais de saúde para aprimorar as notificações de intoxicação por agrotóxicos.
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