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Relatório dos Grupos de Trabalho – Agropecuária
O tema Agropecuária foi escolhido para ser debatido nos encontros regionais remotos do
Jequitinhonha/Mucuri, Centro/Norte, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo Mineiro e, em seguida, foi objeto
do encontro temático, reunindo representantes dessas mesmas regiões, no dia 8 de novembro de 2021, em
reunião remota.
O grupo de trabalho contou com a participação de 22 pessoas que representaram as seguintes entidades
da sociedade civil: Agência de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Brasil – Adesb; Articulação
Mineira de Agroecologia – AMA / Centro Agroecológico Tamanduá – CAT; Associação da Agricultura Familiar
– Agrofrutmel; Associação Dos Feirantes Das Feiras Livres de Alfenas – AFFLA; Associação dos Produtores
Rurais do Córrego do Padre Ângelo, Conselheiro Pena; Associação Mãe Esperança; Comissão Regional de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Crsans Rio Doce; Comissão Regional de Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável – Crsans Triângulo Norte; Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maias,
Aguanil-MG; Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea/MG;
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg; Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg; União das Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária de Minas Gerais – Unicafes/MG.
Os temas seguintes foram debatidos em dois subgrupos:
•

Produção e Comercialização;

•

Economia Solidária e Sustentabilidade.

3

RESULTADOS
GRUPO 1 – PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades, para
execução em 2022, e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

164 – Acesso a Mercados;

•

147 – Programa de Apoio às Cadeias Produtivas da Agropecuária;

•

135 – Garantia Safra;

•

129 – Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais: Certifica Minas;

•

059 – Inova Agro Gerais;

•

088 – Minas sem Fome;

•

127 – Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável.

Sugestões apresentadas
•

No âmbito do Programa 164 – Acesso a Mercados.
o

o

•

alocar recursos na Ação 4426 – Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria
Familiar – COOPERAF –, para:
▪

desenvolvimento e manutenção de plataforma virtual para divulgação e
comercialização de produtos da agricultura familiar, o que ampliaria a oferta de
alimentos e o escoamento da produção em períodos críticos (pandemia, mudanças
climáticas);

▪

estruturação de centros de distribuição dos alimentos produzidos pelos agricultores
familiares mineiros, organizados em cooperativas e associações, possibilitando
investimento para aquisição de equipamentos e recursos de custeio para
contratação de equipe (atendimento a 10.000 agricultores familiares);

acrescentar recursos na Ação 4538 – Mercados Institucionais –, para ampliar e integrar a
relação entre espaços rurais e urbanos, com o objetivo de produzir alimentos saudáveis e
promover segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar, dinamizando os
processos de transição agroecológica por meio da capacitação e organização dos agricultores
familiares, visando à comercialização institucional – PNAE.

No âmbito do 147 – Programa de Apoio às Cadeias Produtivas da Agropecuária.
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•

o

alocar recursos na Ação 4245 – Agricultura Urbana –, com o objetivo de incentivar a
agricultura urbana e periurbana, de base agroecológica, nos 118 municípios da Região
Intermediária de Varginha e de Pouso Alegre;

o

acrescentar recursos na Ação 4516 – Diagnóstico das Cadeias Produtivas da Agropecuária
–, com destinação específica para projeto de fomento à cadeia produtiva da piscicultura no
Norte de Minas, por meio de desenvolvimento de infraestrutura e subsídios;

o

solicitar providências à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
Seapa –, para o planejamento de ações visando ao desenvolvimento da psicultura, na Região
Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni, o que equivale às regiões dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

No âmbito do Programa 135 – Garantia Safra.
o

•

▪

que mobilize suas empresas vinculadas, com o objetivo de realizar acompanhamento
das alterações climáticas no Sul de Minas e levantamento prévio dos agricultores
familiares vulneráveis sujeitos a geadas;

▪

que estude a viabilidade da criação de seguro agrícola com recursos estaduais,
voltado para agricultura familiar (incluindo aquicultura) ou promova gestão junto às
autoridades federais, com vistas a possibilitar o enquadramento da aquicultura em
alternativas de seguro.

No âmbito do Programa 129 – Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais: Certifica
Minas.
o

•

solicitar providências à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
Seapa –, para:

alocar recursos na Ação 4377 – Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais –
, nas Regiões Geográficas Intermediárias de Varginha e de Pouso Alegre, com destinação
específica para a certificação no Sul de Minas.

No âmbito do Programa 059 – Inova Agro Gerais.
o

alocar recursos na Ação 4435 – Conectividade Rural –, com destinação específica para
desenvolver estudo de universalização do acesso a toda zona rural e expansão do acesso à
internet para áreas remotas do Estado, gerando valor, oportunidade de comercialização,
renda, trabalho e qualidade de vida.

•

No âmbito do Programa 088 – Minas sem Fome.

•

acrescentar recursos na Ação 1011 – Fomento para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário –,
com destinação específica para:
o

aquisição de veículo para transporte de insumos agrícolas para agricultores familiares Região
Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni, o que equivale às regiões dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri;

o

aquisição de veículo para transporte da produção de agricultores familiares da Associação
Dos Moradores e Produtores Rurais e Amigos de Cuieté Velho para os pontos de
comercialização;
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•

o

aquisição de caminhão baú refrigerado para transporte de produtos da Associação de
Desenvolvimento Comunitário e da Agricultura Familiar de Penha do Capim;

o

fornecimento de sementes de hortaliças e grãos, mudas de frutíferas e pintainhas de postura
aos agricultores familiares.

Solicitar providências à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais –
Emater –, no âmbito da Ação 4210, para:
o

•

promover capacitações sobre:
▪

implantação de Sistemas Participativos de Garantia – SPG;

▪

implantação de vigilância popular do uso adequado de agrotóxicos;

o

desenvolver projeto que abarque a finalidade da extinta Ação 4209 – Inclusão Produtiva das
Mulheres do Campo;

o

desenvolver projeto que abarque a finalidade da extinta Ação 4242 – Fomento à Produção
Sustentável da Agricultura, Criação Animal, Extrativismo e Pesca Familiar, viabilizando,
inclusive, a implantação de sistemas agroflorestais.

No âmbito do Programa 127 – Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável.
o

acrescentar recursos na Ação 4512 – Recuperação Integrada da Capacidade Produtiva das
Bacias –, para o desenvolvimento de projeto executivo de recuperação de bacia hidrográfica,
com foco na bacia do Mucuri, na Região Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni;

o

apoiar a realização da Agriminas, com acréscimo de recursos na Ação 4424 – Apoio às Feiras
Livres –;

o

alocar recursos na Ação 4448 – Mecanização no Campo –, com destinação específica para
aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas, para fomento da produção:

o

▪

trator agrícola, para a Comunidade dos Maias, em Aguanil, na Região Geográfica
Intermediária de Varginha;

▪

trator agrícola e implementos, para a Comunidade Córrego do Barroso, na Região
Geográfica Intermediária de Governador Valadares;

▪

tratores, microtratores, implementos agrícolas e subsoladores, para comunidades
da Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares;

▪

micro trator, carreta 5 ton., sulcador, debulhador de milho, lâmina/trator, para a
Comunidade do Córrego do Padre Ângelo, Região Geográfica Intermediária de
Governador Valadares.

alocar recursos na Ação 4468 – Serviços de Infraestrutura Rural – , com destinação
específica para a construção de imóvel para:
▪

sede do Movimento de Representação Comunitária do Córrego Barroso, na Região
Geográfica Intermediária de Governador Valadares;

▪

sede da Associação Dos Moradores e Produtores Rurais e Amigos de Cuieté Velho,
na Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares.
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RESULTADOS
GRUPO 2 – ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUSTENTABILIDADE

Como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades, para execução
em 2022, e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

039 – Políticas de Trabalho e Emprego;

•

067 – Políticas de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional;

•

104 – Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da Biodiversidade Florestal;

•

120 – Gestão Ambiental e Saneamento;

•

034 – Polícia Ostensiva;

•

046 – Políticas de Direitos Humanos.

Sugestões apresentadas.
•

•

No âmbito do Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego.
o

acrescentar recursos na Ação 4088 – Fomento aos Empreendimentos da Economia Solidária
–, com vistas a apoiar a comercialização solidária na região do Vale do Mucuri, na Região
Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni;

o

solicitar providências à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, para:
estudar formas de viabilizar a transferência de recursos para a execução direta das
atividades da Ação 4088 – Fomento aos Empreendimentos da Economia Solidária
– pelas organizações que representem os empreendimentos econômicos solidários;

▪

alterar o escopo da Ação 4088 – Fomento aos Empreendimentos da Economia
Solidária –, para atender também os empreendimentos solidários rurais.

No âmbito do Programa 067 – Políticas de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional.
o

•

▪

acrescentar recursos na Ação 4011 – Apoio, Articulação e Execução de Projetos de
Segurança Alimentar e Nutricional –, para assegurar iniciativas de implantação de campos
de sementes crioulas e de bancos comunitários de sementes crioulas, bem como para o
apoio à implantação de hortas comunitárias no meio rural, nas Regiões Geográficas
Intermediarias de Varginha e de Pouso Alegre (Sul de Minas).

No âmbito do Programa 104 – Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da
Biodiversidade Florestal.
o

solicitar providências ao Instituto Estadual de Florestas – IEF –, para que promova a abertura
de novos editais para o Bolsa Verde e especial atenção para as regiões do Triângulo e do Alto
Paranaíba, na execução da Ação 4363 – Bolsa Verde: Conservação e Ampliação da
Cobertura Vegetal Nativa.
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•

•

No âmbito do Programa 120 – Gestão Ambiental e Saneamento.
o

alocar recursos na Ação 4321 – Promoção das Políticas Públicas de Saneamento –, para o
desenvolvimento de projetos de saneamento rural nos municípios no entorno do Lago de
Furnas, visando à descontaminação e à despoluição da água da represa;

o

solicitar providências à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad –, para apoio à organização, fomento e qualificação das organizações
de catadores de material reciclável de base rural, para que possam ser beneficiados
futuramente com incentivo do Bolsa Reciclagem, no âmbito da Ação 4354 – Bolsa
Reciclagem.

No âmbito do Programa 046 – Políticas de Direitos Humanos.
o

•

acrescentar recursos na Ação 4116 – Promoção, Proteção e Reparação de Direitos Humanos
–, para a realização de ações de enfrentamento das violações de direitos humanos,
especialmente as de violência de gênero, nos municípios da região do Vale do Mucuri, na
Região Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni.

No âmbito do Programa 034 – Polícia Ostensiva.
o

alocar recursos na Ação 4432 – Prevenção à Violência Doméstica –, para a realização de
ações de enfrentamento da violência de gênero, nos municípios da região do Vale do Mucuri,
na Região Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni.

