Assembleia Fiscaliza 2021
Ações do Sistema Agricultura
Janeiro a Outubro

Ações de destaque: SEAPA
 Realização de 14 eventos de Promoção Comercial de
Produtos e Serviços do Agronegócio Mineiro
o Out/nov: 2 eventos de promoção de Exportações do
Setor de Suínos de Minas Gerais – Panorama de
oportunidades
o Out: 2 eventos de Promoção de Exportações do Setor de
Cafés

especiais,

mineiras.

com

participação

de

cooperativas

Ações de destaque: SEAPA
 Realização de 9 eventos de Conexão Tecnológica para
Setor do Agronegócio Mineiro

 7 Ciclos Hub de Inovação aberta em andamento do
setor privado do agro.

 Realização de 7 Seminários de avaliação e
aprimoramento de políticas públicas direcionadas
para o setor rural

Ações de destaque: SEAPA
 2.343 agricultores familiares comercializando para o
Programa de Aquisição de Alimentos com Doação
Simultânea (PAA CDS).
o Até setembro os alimentos comercializados

beneficiaram 284 entidades socioassistenciais
em 122 municípios mineiros, totalizando R$

9,23 milhões aplicados.
 Entrega de Kits Feira 7 municípios com recursos de
emendas parlamentares de 2020
o 11,5 kits doados, compostos por 165 barracas e 660 caixas
plásticas .

 Doação de 14 caminhões baú

Ações de destaque: SEAPA
 Formação de Núcleos de Estudos e Pesquisas do Zoneamento Ambiental e Produtivo (NEPZAP):
o NEPZAPs Inaugurados:
o NEPZAP da Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba (Rio Paranaíba/MG)
o NEPZAP da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus Diamantina
(Diamantina/MG)
o NEPZAPs em Treinamento:
o NEPZAP da Universidade Federal de Viçosa Campus Viçosa (Viçosa/MG)
o NEPZAP da Universidade Estadual de Montes Claros
(Montes Claros/MG)
o NEPZAP do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais
- Campus Machado e Inconfidentes (Machado/MG e
Inconfidentes/MG)
o NEPZAP da Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte

Ações de destaque: SEAPA
 Entrega de 695 Kits de irrigação no projeto Irriga Minas, beneficiando 59 municípios.

Ações de destaque: SEAPA
 Comercialização de 1.082 animais de genética superior em 43
eventos chancelados pelo Pró-Genética e Pró-Fêmeas.

 1254 Certificados emitidos no Programa Certifica Minas.

Ações de destaque: SEAPA
 Publicação de 3 portarias sobre a produção de queijos artesanal:
 Canastra e Serra do Salitre: período de maturação
 Alagoa e Mantiqueira de Minas: Regulamento de produtos
 Jequitinhonha: reconhece região como produtora de queijo
Cabacinha.

 Evento de promoção dos queijos artesanais - Expoqueijo Brasil Araxá 2021
 Queijos mineiros receberam 66 medalhas do total de 118
premiações no Araxá International Cheese Awards

Ações de destaque: SEAPA
Entrega de 3.243 Títulos de Regularização Fundiária de 2019 até
2021;
2019: 1.010
2020: 791
2021: 1.442 (títulos entregues e com entregas previstas até
primeira semana de dezembro)
Cadastro das empresas de georreferenciamento classificadas no
Edital de Credenciamento, conforme Decreto n° 48.076/20, que
regulamenta
a
delegação
dos
serviços
onerosos
de
georreferenciamento;
Realização de Chamamento Público para seleção de municípios que
possuem interesse em participar do Programa Estadual de
Regularização Fundiária de terras devolutas rurais;

Ações de destaque: SEAPA
 Barragens:
o Monitoramento no atendimento às cláusulas suspensivas para

efetivação do Convênio assinado com o Consórcio CII-AMAJE para

construção de 3 (três) barragens nos afluentes do Rio Fanado;
o Elaboração de documentos a serem entregues à Supram, para

obtenção de outorga para as 06 barragens de propriedade da
Seapa;

o Levantamento de campo para apoio técnico para o município de
Itamarandiba na execução de 03 barramentos.

Ações de destaque: EMATER-MG
 Utilização da Metodologia Participativa de Extensão Rural (MEXPAR Digital), que permite a continuidade
de atendimento de forma remota aos clientes da empresa;
 Execução do Projeto Plataforma do Campo: disponibilização
de conteúdos como vídeos curtos; videoaulas; eventos virtuais,
como lives, podcasts, webinars e outros formatos, além de
consultorias individualizadas ou em grupo;
 Realização do evento de premiação do 7° Prêmio de
Criatividade Rural;
 Continuidade da execução de 270 projetos de
desenvolvimento com recursos de Emendas Parlamentares
Estaduais

Ações de destaque: EMATER-MG
 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a 257.763 agricultores familiares nas Agendas Estratégicas da
EMATER, com destaque para algumas atividades:
 197.219 atendimentos em Bovinocultura
o Continuidade na execução do Programa Minas Pecuária, utilizando-se de sistema informatizado
de gestão da atividade de bovinocultura
o Capacitação on-line para 690 extensionistas - Módulo Minas Pecuária;
 110.696 atendimentos em Cafeicultura
o Apresentação do Relatório da Emater na
audiência pública sobre impactos da geada
na Assembleia Legislativa;

Ações de destaque: EMATER-MG
 192.706 atendimentos em Outras Culturas Agrícolas
o Apoio em regularização de alambiques (Bias Fortes, Ponte Nova e Ouro Preto);
 256.432 atendimentos em Hortaliças e Frutas
o Até abril foram emitidos 3.448 Boletins Informativos da
Produção, assegurando o abastecimento de hortaliças e
frutas pelos produtores mineiros nas unidades da
CEASAMINAS.
 128.535 atendimentos em criações (apicultura, suinocultura,
avicultura e piscicultura)
o Capacitação para técnicos da Renova sobre suinocultura
caipira e avicultura caipira;
o Elaboração de aula para o curso de EAD Certifica Frango
Caipira;

Ações de destaque: EMATER-MG
 250.901 atendimentos em Comercialização e
Gestão
o Continuidade na reorganização e
estímulo às feiras livres nos municípios.
o Projeto E-commerce: Preparação da
licitação (consulta pública) dos serviços
necessários para a plataforma web;
o Lançamento
das
Cartilhas
sobre
Orientações técnicas para construção de
Queijarias

Ações de destaque: EMATER-MG
 271.735 atendimentos em Meio Ambiente e Agricultura Sustentável
o Elaboração de material técnico e realização de eventos técnicos
virtuais para orientar Extensionistas e produtores rurais para a
aplicação do Programa de Regularização Ambiental – PRA e
sobre a importância da conservação do solo para a
sustentabilidade ambiental das atividades rurais;
 500.622 atendimentos em em Inclusão Produtiva e Fomento para
projetos
o Foram elaborados 9.600 projetos de Crédito Rural, no montante
de R$ 718.858.956,00.
o Atendimento a 2.492 projetos de fomento rural do Ministério da
Cidadania. Foram beneficiadas 2.492 famílias no âmbito do
Projeto Dom Hélder Câmara e do Programa Brasil Sem Miséria,
totalizando o pagamento de R$ 5.915.800,00 às referidas
famílias.

Ações de destaque: EPAMIG
 Geradas 43 tecnologias agropecuárias e agroindustriais como métodos, processos,
cultivares, sistemas, monitoramentos, produtos que propiciam melhorias do
sistema de produção e qualidade de vida do produtor, com destaque para:
 Cultivares de café resistentes ao nematoide Meloidogyne paranaenses, em
processo de registro no MAPA;
 Formulações de chantilly a partir de matéria-primas da indústria laticinista;
 Metodologia científica de criopreservar rizomas in-vitro de banana Musa
accuminata (AAA) cv. Grand naine;
 Software GERCAL – GERENCIAMENTO DE CUSTOS DA ATIVIDADE LEITEIRA:
Aplicativo para celulares com SO Android destinado ao registro financeiro de
propriedades rurais dedicadas à atividade leiteira.

Ações de destaque: EPAMIG
 43 publicações técnico-científicas com informação Tecnológica;

 Realização de 977 Eventos Técnico-Científicos para a
divulgação de Tecnologia Agropecuária.

Ações de destaque: EPAMIG
 Transferência e Difusão de Tecnologias:
 45.074 mudas qualificadas
 15.884,5 quilos de sementes
 39 matrizes e reprodutores

 Elaboração de 4 Estudos técnicos Queijo Minas Artesanal
Salitre
Oliveira
Canastra
Serro

Ações de destaque: IMA
 Implantação do serviço de inteligência em defesa
agropecuária responsável para analisar os dados fito zoossanitários de Minas Gerais, com vistas a direcionar
ações estratégicas fundamentadas em análise de risco

 Foram realizadas 30.042 fiscalizações remotas
o 27 procedimentos operacionais padrão elaborados
pelas
gerências
técnicas
que
estabeleceram
procedimentos para a realização de atividades de
fiscalização nesta modalidade.

Ações de destaque: IMA
 Retirada da Vacinação contra Febre Aftosa
o Realizada 3ª reunião do Bloco IV (Estados da BA, ES, GO,
MG, MT, MS, RJ, SP, SE, TO e do DF), afirmando a proposta
de realizar a última vacinação contra Febre Aftosa em
Novembro de 2022.

 Participação de MG no projeto piloto Plataforma de Gestão
Agropecuária (PGA) proposto pelo MAPA e CNA:
o O projeto propõe a completa integração do controle de
trânsito de bovinos interestadual, sendo iniciado por Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

Ações de destaque: IMA
 Realização de Força Tarefa contra Raiva dos Herbívoros
 Participação efetiva nas ações de vigilância da Encefalopatia
Espongiforme Bovina (EEB) atípica que ocorreu no estado.

Ações de destaque: IMA
 Em 2021 foram registrados 62 novos estabelecimentos
elaboradores de produtos de origem animal.

 Realizadas 04 Auditorias para implantação do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM individual ou de forma
consorciada.

 Projeto Revisão de Normativos

 Realização, com apoio da ALMG, de curso “Técnica
Legislativa” para 22 técnicos do IMA com professor
Marcos de Castro Alvarenga.

Ações de destaque: IMA
 27.876 fiscalizações de trânsito realizadas

 8.115 inspeções/fiscalizações de Produtos de Origem Animal realizadas
 8.181 fiscalizações de Produtos de Origem Vegetal Realizadas
o 91,8% estavam em conformidade

o 10.135 análises laboratoriais realizadas

Dados do setor agropecuário

DADOS: VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO - VBP
 A estimativa para o ano de 2021 é de R$ 111,5 bilhões, com expectativa de crescimento de 0,8% em relação
ao ano anterior.
VBP AGRO: Participação de Minas Gerais
no Brasil

VBP AGRO MG: Série histórica

10,1%

Minas Gerais

Outros Estados
*Fonte MAPA. Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – Setembro/2021.

DADOS: EXPORTAÇÕES
 De janeiro a outubro, crescimento de 20,6% nas exportações do Agronegócio de Minas Gerais, comparando
com o mesmo período em 2020. O valor exportado somou US$ 8,66 bilhões.

Fonte: ComexSat/MDIC
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Obrigada!
Ana Maria Soares Valentini
Secretária de Estado

