
 

 

  



 

 

AÇÕES DO SISTEMA AGRICULTURA NO COMBATE À 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
O Sistema Estadual de Agricultura é composto pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e por suas instituições vinculadas Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (Epamig) e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). 
 
As ações do Sistema Agricultura de enfretamento à pandemia do coronavírus (Covid-19) 
estão divididas em dois eixos. O primeiro refere-se à implementação do sistema de 
teletrabalho, que permitiu que a grande maioria dos servidores passasse a desempenhar 
suas atividades de casa, longe das aglomerações e do convívio social mais intenso.  
 
A Seapa e suas vinculadas possuem 4.356 servidores - Seapa: 201 servidores e 76 
funcionários da MGS; Emater-MG: 1.909; Epamig 780 servidores; IMA 1.390 servidores -, 
presentes em mais de 790 municípios mineiros. Considerando este quantitativo e a 
distribuição geográfica, o primeiro desafio foi identificar todas as ações essenciais que não 
podem ser interrompidas e, ao mesmo tempo, preservar a saúde e a segurança de todos 
os servidores e funcionários.    
 
Igualmente importante, o segundo eixo tem seus esforços voltados para assegurar o 
acesso a alimentos produzidos em Minas Gerais, a continuidade das atividades 
agrossilvipastoris e das agroindústrias, no que diz respeito à produção, ao escoamento e 
à comercialização dos produtos, como ação emergencial para garantia da manutenção de 
postos de trabalho, emprego e renda no meio rural e mitigação dos efeitos causados pelas 
limitações comerciais e de mercado decorrentes da situação de emergência em Saúde 
Pública no Estado.  
 
Junto aos agricultores, permanecem sendo realizadas ações relativas a pesquisas, 
conduzidas pela Epamig, e assistência técnica e extensão rural, pela Emater-MG, que têm 
contribuição direta para assegurar a continuidade da produção de alimentos. Também 
seguem asseguradas a fiscalização e a inspeção, serviços de extrema importância 
realizados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, relativas ao funcionamento das 
agroindústrias e a sanidade e comercialização de animais. 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA 
 

 Discussões com a cadeia do algodão relativas aos impactos - na produção e no 
processamento - e soluções para minimizar a crise; 
 

 Relatório Situacional da Produção Agropecuária no Estado de Minas Gerais frente 
à pandemia do Coronavírus – 2ª quinzena de Março/2020. (Parceria com Emater-
MG e IMA); 

 
 Levantamento e análise semanal da situação da produção, processamento e 

abastecimento dos municípios de Minas Gerais. O trabalho está em fase final de 
elaboração e será realizado pela Secretaria e suas vinculadas (Emater-MG, Epamig 
e IMA) com o objetivo de medir os impactos da crise sobre o setor. Serão avaliados:  
 

 Status do abastecimento de alimentos da produção agropecuária em 
mercados locais; 

 Status do abastecimento e comercialização de insumos 
agropecuários no município; 



 

 

 Status da comercialização da produção dos agricultores familiares; 
 Status das principais formas de comercialização utilizadas, no 

momento, pelos agricultores familiares; 
 Status da comercialização dos agricultores familiares pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 
 Status da comercialização dos agricultores familiares pelo Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA);  
 Produtos agropecuários com dificuldade de comercialização nos 

municípios; 
 Status de variação de valores dos produtos pagos aos agricultores;  
 Status de funcionamento de laticínios em Minas Gerais; 
 Status de funcionamento de frigoríficos em Minas Gerais; 
 Variação semanal dos preços de frutas e hortaliças na CeasaMinas; 

 
 Negociação junto à Syngenta Proteção de Cultivos LTDA. para a cessão de 

equipamentos para amostragem e testes de Covid-19: Quanta Studio (PCR); 
Replikator (preparação de amostras) para a realização de testes de infecção 
pelo Covid-19. Os equipamentos, que se encontram na sede da Syngenta em 
Uberlândia/MG, foram cedidos para a Secretaria de Estado de Saúde e Centro 
de Operações de Emergência em Saúde Pública (COES-MINAS Covid-19) para 
auxiliar o Governo de Minas Gerais no enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus; 

 
 Levantamento e sistematização das demandas das cadeias produtivas da 

agropecuária junto ao Conselho Estadual de Política Agrícola e suas 
respectivas Câmaras Técnicas. O objetivo da ação é auxiliar na mitigação dos 
efeitos do Covid-19 na agricultura e, sobretudo, junto aos produtores rurais; 

 
 Elaboração da resolução que dispõe sobre as atividades essenciais para a 

manutenção do abastecimento e a segurança alimentar no Estado de Minas 
Gerais - todas atividades agropecuárias (produção, colheita, insumos, 
distribuição e comercialização) consideradas essenciais; 

 
 Colaboração na elaboração das regras para o funcionamento do Mercado Livre 

do Produtor na CeasaMinas e seu respectivo monitoramento; 
 
 Comunicação com as prefeituras 
 

 A Seapa criou um informativo direcionado aos 853 prefeitos do 
estado. A proposta é detalhar as medidas deliberadas pelo Comitê, 
com base no Decreto nº 47.891, que estão relacionadas às 
atividades agropecuárias. Para o envio, a Seapa contou com o apoio 
da Associação Mineira de Municípios de Municípios (AMM). Na 
segunda edição da publicação, por exemplo, foram informadas as 
novas regras para o funcionamento das feiras livres de 
comercialização de alimentos, principal, senão a única, fonte de 
renda para milhares de agricultores familiares. 

 
 Elaboração de regulamento de política pública buscando remediar 

anormalidades no acesso aos alimentos, à produção e seu escoamento, em 
especial da agricultura familiar em Minas Gerais, promovendo mercados 
institucionais, incluindo a cadeia de lácteos e queijos artesanais; 

 



 

 

 Prospecção e definição de ações conjuntas com o Sindicato das Indústrias 
de Laticínios do Estado de Minas Gerais (Silemg) e outras entidades 
representativas do setor para buscar alternativas para a captação do leite 
dos pequenos laticínios que não estão operando; 

 
 Tratamento de informações imprecisas sobre o funcionamento de unidades 

correlatas à Seapa, Mercado Livre do Produtor na Ceasa Minas; 
 

 Elaboração do Plano de Contingência para o Sistema Agricultura e suas 

vinculadas; 

 

 Estabelecimento de uma rede de contato para monitorar o fluxo do 

abastecimento. Entidades envolvidas FAEMG, AVIMG, SILEMG, ASEMG, 

CeasaMinas, ACCeasa, APHCEMG, COOPHEMG, e Prefeitura de 

Contagem; 

 
 Atendimento à imprensa 

 
 A Assessoria de Comunicação Social tem respondido prontamente 

às demandas de veículos de imprensa da capital, do interior do 
estado e de fora do país. Basicamente, os questionamentos são 
voltados ao abastecimento, incluindo previsões de produção, e a 
políticas de apoio aos produtores em razão da pandemia.  

 
 Criação no site da Seapa do menu Covid-19 para publicação de ações 

referentes ao enfrentamento da pandemia; 
 
 Produção de matérias sobre as ações realizadas pela Seapa no 

enfrentamento do vírus; 
 

 Produção e edição do vídeo #TodosPorMinas #oagronaopodeparar, em 
parceria com as vinculadas Emater-MG, Epamig e IMA; e 

 

 Intensificação das publicações nas redes sociais, de forma a contribuir com 
a divulgação das ações do Governo de Minas e de outras Secretarias de 
Estado. 

 
 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – 
Emater/MG 
 
 Implementação e publicação da Deliberação nº 2245/2020: Dispõe sobre 

discriminação dos serviços públicos que, na qualidade de essenciais, não 
podem sofrer descontinuidade em sua prestação, no âmbito da Emater-MG; 

 
 Implementação e publicação da Deliberação 2247/2020: Dispõe sobre a adoção 

do regime especial de teletrabalho na Emater-MG; 
 

 Implementação e publicação da Comunicação nº 449-02/2020: Define as 
medidas a serem adotadas em apoio à proteção da coletividade, em atenção às 
disposições da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, do Decreto nº 
47.886, de 15 de março de 2020, de todas as Deliberações do Comitê 



 

 

Extraordinário Covid-19, da orientação de Serviço SEPLAG/SUGESP nº 
02/2020 e do Decreto Governamental nº 47.891, de 20 de março de 2020, que 
reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada 
pelo Coronavirus (COVID – 19), no Estado de Minas Gerais; 

 

 Publicação e adoção conjunta, com a Seapa, Epamig e IMA, do Plano de 
Contingência; 

 
 Adoção imediata de todas as medidas recomendadas pelo Governo Estadual, 

em especial pelo Comitê Extraordinário Covid-19, no sentido de preservar a 
condição de saúde dos empregados da empresa; e 

 
 Além destas medidas normativas “macro” que foram tomadas, nas últimas três 

semanas a Emater-MG vem realizando, em todos os níveis de operação de suas 
Unidades, as seguintes ações voltadas a mitigar o efeito da pandemia nos 
municípios e mais especificamente no segmento de produção agropecuária:  

 
 Manifestação do empregado ao superior imediato, aderindo ao novo 

regime de teletrabalho, com assinatura do Plano de Trabalho 
Individual;   

 Implantação de sistema eletrônico de registro de atendimento 
remoto, demonstrando sua atuação em teletrabalho;  

 Levantamento atualizado e monitoramento diário da emissão de 
Decretos, Deliberações ou outros Normativos das Administrações 
Públicas dos municípios com os quais a Emater-MG é conveniada, 
quanto aos procedimentos de funcionamento e atuação para os 
diversos setores de serviços nos municípios durante a situação de 
emergência em saúde pública; 

 Elaboração de estudo, a partir do levantamento anteriormente 
citado, daqueles municípios onde não haja qualquer tipo de restrição 
(interna ou externa) para a retomada gradual dos atendimentos 
presenciais, respeitadas todas as recomendações sanitárias já 
estabelecidas pelas Deliberações do Comitê Extraordinário e Plano 
de Contingência, e em conformidade com a Comunicação nº 449-
02/2020. Neste sentido, a Empresa aguarda o deferimento de 
consulta feita à Seapa e ao Comitê Extraordinário Covid-19 para 
atendimento a estas situações; 

 Ação conjunta entre Emater-MG e Seapa possibilitando a retomada 
das Feiras Livres nos municípios, desde cumpridas as medidas 
preventivas de segurança em saúde pública;  

 Manifestação conjunta à Seapa para o amparo legal à compra de 
produtos de agricultores familiares, inicialmente destinados à 
merenda escolar, via PNAE, para fins de doação a famílias de 
estudantes que tiveram as aulas na rede pública de educação básica 
suspensas. Os movimentos de prefeituras e parceiros neste sentido 
têm sido monitorados. Acompanhamento do Projeto de Lei 786/2020 
já aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente em tramitação 
no Senado;   

 Divulgação da Portaria nº 24, de 24 de março de 2020 (publicada em 
25/03/2020), referente à prorrogação da validade das Declarações 
de Aptidão ao Pronaf – DAPs.  

 Divulgação da Portaria nº 586, de 26 de março de 2020: dispõe sobre 
a prorrogação do prazo de vencimento dos débitos provenientes da 
concessão de crédito de instalação, títulos de domínio e 



 

 

parcelamentos administrativos e suspensão dos prazos 
administrativos no âmbito do INCRA no período de duração da 
declaração de Emergência em Saúde Pública; 

 Divulgação da Portaria nº 116, de 26 de março de 2020 (publicada 
em 27/03/2020): sobre serviços, atividades e produtos considerados 
essenciais pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para o pleno funcionamento da cadeia produtiva de 
alimentos e bebidas;  

 Divulgação do Ofício Circular nº 28, do MAPA, referente à 
possibilidade de recepção de leite integral para uso industrial pelos 
laticínios com Serviço de Inspeção Federal, daqueles laticínios, de 
menor porte, que possuam outras instâncias de inspeção (Municipal 
ou Estadual); 

 Articulação junto ao Ministério da Agricultura para a prorrogação de 
prazo para a inscrição dos viveiros de mudas variedades, em 
diversos municípios do estado; 

 Obtenção junto à Receita Federal de prorrogação do lançamento do 
Valor de Terra Nua (VTN); 

 Gestão junto ao Banco do Brasil S.A. visando a possibilidade de 
prorrogação dos prazos e dos financiamentos de crédito rural – 
status: em análise da instituição junto ao Banco Central. O Manual 
de Crédito Rural (MCR 2.6.9) prevê possibilidade de apresentar 
pedido de prorrogação especialmente quanto aos itens: dificuldade 
de comercialização e evento danoso ao desenvolvimento da 
atividade; 

 Elaboração de um mapa da colheita da safra de grãos, frutas e 
olerícolas incluindo dados até o final de março/2020;  

 Mobilização e agilização junto às Administrações Públicas 
Municipais em seus peticionamentos nos processos referentes às 
341 indicações de Emendas Parlamentares Estaduais impositivas, 
com prazo a ser cumprido junto à Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

 Entregas de implementos agrícolas em municípios, referentes a 
Contratos Federais; 

 Manutenção da gestão intensiva dos contratos e convênios pelos 
respectivos gestores (gerentes, chefias e coordenadores técnicos); 

 Realização de lives nas redes sociais no decorrer da semana sobre 
temas relacionados à produção agropecuária e aos impactos da 
pandemia sobre o setor; 

 Criação, por meio de aplicativos, junto a grupos organizados de 
agricultores, como alternativas para a comercialização de produtos, 
nas chamadas “Feiras Virtuais”;  

 Manutenção da comunicação entre extensionistas e grupos de 
produtores por meio das diversas redes sociais. 
 

 
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG 

 Plano de contingência: Implantação de medidas de adequação dos serviços da 

Epamig, nos âmbitos administrativo, financeiro e operacional, para realização do 

teletrabalho; 

 

 Elaboração de planos de trabalho; 

 



 

 

 Execução e acompanhamento de planos de trabalho remoto (em andamento); 

 

 Definição dos serviços essenciais;   

 

 Criação de rotinas de trabalho para manutenção dos serviços essenciais; 

 

 Adaptação da homepage da Empresa para atendimento ao público externo; 

  

 Criação de um boletim interno de notícias para promover a integração da equipe 

(podcast “Momento Epamig”), veiculado três vezes por semana, com informações 

dos serviços essenciais e teletrabalho;  

 

 Intensificação da comunicação pelas mídias sociais para aumentar a percepção da 

importância da pesquisa agropecuária para a manutenção do abastecimento (em 

andamento); 

 

 Identificação diária de pautas positivas, com foco em diversificação e criatividade 

na produção, para distribuição à imprensa como forma de incentivar o público (em 

andamento); 

 

  Apoio constante às instâncias de comunicação do governo na distribuição de 

informações confiáveis sobre a pandemia e serviços que se mantêm em 

funcionamento (em andamento); 

 

 Atendimento ao produtor rural: Alterações em protocolos dos laboratórios de solos 

para recepção de amostras pelo correio; 

 

 Ensino técnico: Aulas por videoconferência no Instituto de Laticínios Cândido 

Tostes (Epamig-ILCT) (em andamento). 

 

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA 

 Elaboração do Plano de Contingência, em parceria com a Seapa, Emater-MG e 

Epamig. Estabelece medidas de adequação dos serviços do IMA, no âmbito 

administrativo, financeiro e operacional, requeridos e prestados de forma remota a 

partir da realização do teletrabalho, e dá outras providências; 

 

 Publicação da Portaria nº 1965, em 19/3/2020: Discrimina os serviços públicos que, 

na qualidade de essenciais, não podem sofrer descontinuidade em sua prestação, 

no âmbito do IMA; 

 

 Publicação da Portaria nº 1967, em 19/3/2020: Disciplina sobre a elaboração de 

Plano de Mitigação de Risco para evitar a transmissão do coronavírus SARS-CoV-

2 (COVID-19) em estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal, 

registrados ou cadastrados no IMA; 

 

 Publicação da Instrução de Serviço GIP nº 03, em 26/3/2020: Estabelece 

procedimentos de inspeção de frigoríficos diante do decreto de calamidade pública 

referente à pandemia pelo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19); 



 

 

 

 Publicação da Portaria nº 1971, em 3/4/2020: Dispõe sobre normas para realização 

de eventos pecuários em decorrência da situação de emergência em saúde pública 

no estado; 

 

 Portal de Serviços do Produtor: Possibilita o cadastramento de produtores para 

acesso ao Portal de Serviços do Produtor Rural, com vistas à emissão de 

documentos sanitários pelo próprio cidadão na web.  Abrange a emissão de guias 

de trânsito animal, permissão de trânsito vegetal, declaração de vacinações e 

emissão de fichas sanitárias (disponível no site do IMA desde 30/3/2020); 

 

 Adequação do site do IMA para a prestação dos serviços aos usuários: Estabelece 

a prestação de serviços a partir de solicitações realizadas pelo cidadão por e-mail. 

Abrange o envio de documentos sanitários; declaração de vacinação de brucelose; 

cadastros de profissionais, produtores rurais, propriedades rurais, agrotóxicos, 

entre outros; notificação de resultado de exames; ajuste do rebanho (nascidos, 

mortos, evolução); registro de estabelecimentos; orientações, informações e 

denúncias (disponível no site do IMA desde 30/3/2020); e 

 

 Monitoramento da cadeia de proteína animal: Análise semanal sobre a produção 

de derivados lácteos, rebanhos e abate de animais das cadeias de bovinocultura, 

avicultura e suinocultura, com vistas à identificação de potenciais riscos ao 

desabastecimento de alimentos. 

 

Proposta de indicadores do setor agropecuário para monitoramento dos impactos 

do estado de calamidade pública decorrentes da pandemia causada pelo agente 

coronavírus (Covid-19). Os indicadores terão apuração semanal pela Seapa e suas 

vinculadas Emater-MG e IMA. 

 

1. Situação do abastecimento de alimentos da produção agropecuária em mercados locais; 

2. Situação da comercialização de insumos agropecuários; 

3. Situação da comercialização da produção dos agricultores familiares, incluindo a 

comercialização para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e para o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

4. Produtos agropecuários com dificuldade de comercialização; 

5. Situação de funcionamento de laticínios em Minas Gerais; 

6. Situação de funcionamento de frigoríficos em Minas Gerais; 

7. Variação dos preços de frutas e hortaliças na CeasaMinas; 

 
Belo Horizonte, 3 de abril de 2020. 

 
José Ricardo Ramos Roseno 

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Exercício  
 


