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INTRODUÇÃO
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), a Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais (Epamig) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) vêm apresentando
contribuições relevantes para o desenvolvimento do setor agropecuário e para a sociedade
mineira. O Sistema Agricultura tem atuação, também, no enfrentamento à pandemia do
coronavírus (Covid-19), adaptando os processos de trabalho dos servidores, buscando garantir os
serviços prestados e o abastecimento alimentar, além de promover o crescimento do
agronegócio mineiro.
O presente relatório visa apresentar as principais ações realizadas, com destaque para as
relacionadas ao enfrentamento à pandemia e que ainda não constaram ou tiveram atualização
desde a elaboração da versão anterior do relatório, datada de 18 de dezembro de 2020. Assim,
as ações realizadas até este período podem ser consultadas na versão anterior do relatório,
disponível no menu COVID-19 do sítio eletrônico da Secretaria: www.agricultura.mg.gov.br .
Preliminarmente, as ações do Sistema Agricultura de enfrentamento 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. O segundo eixo tem seus esforços voltados para assegurar o abastecimento
alimentar, a continuidade das atividades agrossilvipastoris e das agroindústrias no que diz
respeito à produção, ao escoamento e à comercialização dos produtos, bem como a
implementação de planos de contingência como ação emergencial para garantia da manutenção
de postos de trabalho, bem-estar, emprego e renda no meio rural e mitigação dos efeitos
causados pelas limitações comerciais.
A Seapa, Emater-MG, Epamig e IMA adotaram o regime prioritário de teletrabalho, como forma
de proteção à saúde dos empregados e da coletividade. Também foram identificados os serviços
públicos essenciais, que não sofreram descontinuidade em sua prestação. Assim, todas as
instituições que integram o Sistema Agricultura têm realizado suas atividades com objetivo de
apoiar a sociedade mineira, executando de forma responsável os compromissos assumidos e
utilizando ferramentas que facilitam a comunicação com os produtores rurais e com os servidores
do Sistema, como telefone, aplicativos de mensagens e videoconferências. Vale registrar a
elaboração dos planos de contingência orientativos para os laticínios e frigoríficos,
implementados em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde.
Cabe ressaltar que a retomada ou interrupção na realização de atividades presenciais segue as
orientações do Plano Minas Consciente, bem como de normativos municipais.
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SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
- SEAPA
As atribuições da Secretaria foram mantidas ativas durante o teletrabalho, não havendo prejuízo
na sua operacionalização e atendimento das demandas.

Ações para dinamização/retomada econômica durante a pandemia
- Ação AGRIDATA – Programa Melhoria do Ambiente de Negócios:
• AgroEdu – Plataforma de formação, qualificação e capacitação de técnicos, gestores
públicos e produtores agropecuários e agroindustriais (Em construção com previsão de
disponibilização em maio de 2021).
• Agrodados – Plataforma contendo estudos sobre as principais cadeias agropecuárias do
estado, análises de cenários, projeções conjunturais e perspectivas.
o 73 estudos produzidos (até 28 de fevereiro de 2021);
- AGRO EXPORTA MINAS – Programa Melhoria do Ambiente de Negócios: Diversificar e
potencializar as exportações de produtos mineiros, estabelecendo conexões de produtos
agropecuários e agroindustriais mineiros com investimentos internacionais, por meio da
qualificação e sistematização das potencialidades do agronegócio nas diferentes regiões do
estado, identificando empreendedores e investidores internacionais em parceria com
embaixadas brasileiras e seus adidos agrícolas.
- Ação AGRITECH - Programa Melhoria do Ambiente de Negócios: realização de eventos e ações
de estímulo à inovação tecnológica no agronegócio mineiro.
- Projeto Jaíba:
• Licenciamento, regularização ambiental, controle e monitoramento da extração de
cascalho da Cascalheira do Projeto Jaíba, denominada Morro Solto, para um período de
10 anos, possibilitando a manutenção das estradas internas do perímetro irrigado do
Projeto e o escoamento da produção.
• Continuação das tratativas para dragagem de 400 metros de canal existente, deixando a
cota 430,00 como sendo a cota do fundo do canal, de forma a limitar a área do lago em
55 hectares, dos 130 hectares que ocupava antes da dragagem.
• Continuação dos serviços de topografia e escavação da continuidade do dreno DP-10 do
DIJ-2, que tem 21.400 metros de comprimento, adentando na área de reserva 330
metros, possibilitando o esgotamento do DP-10 que recebe praticamente toda a água de
drenagem da Etapa II do Projeto Jaíba.
• Ações diversas para a recuperação de um trecho de 31 metros do canal principal CP-3 do
Projeto de Irrigação de Jaíba.
• Levantamento de outros trechos para definição do volume a ser escavado para realização
da macrodrenagem.
- Projeto Jequitaí:
• Ações para implementação de projetos previstos no Plano de Assistência Social para a
Barragem I do Projeto Hidroagricola de Jequitai, com emissão de relatórios gerenciais
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mensais e trimestrais apresentados ao CEAS/MG. O Plano de Assistência Social é
composto pelos Projetos de Monitoramento e Avaliação; Comunicação; Negociação das
Terras/Benfeitorias; Postos de Atendimento Social; Assistência Técnica e Extensão Rural
aos atingidos;
Ações para implementação do Plano de Gestão Ambiental Integrado – PGAI da Barragem
I do Projeto Hidroagricola de Jequitai, contemplando ações necessárias para manutenção
da licença ambiental obrigatória para a continuidade do Projeto. O Plano de Gestão
Ambiental é composto pelos Programas de Monitoramento Limnológico e da Qualidade
da Água; Monitoramento Sismológico; Recuperação e Melhoria da Qualidade Ambiental;
Monitoramento e Manejo da Ictiofauna;
Elaboração de Termo Aditivo para subrrogação do TC 0.008/00-2011 da Secretaria da
Agricultura para o Idene.

- Implantação e manutenção de barragens:
• Monitoramento no atendimento às cláusulas suspensivas para efetivação do Convenio
assinado com o Consorcio CII-AMAJE para construção de 3 (três) barragens nos afluentes
do Rio Fanado;
• Conclusão da reconstrução de segmento de 80 metros do maciço da barragem Estivinha
no curso do Riacho Extrema no município de Grão Mogol;
• Elaboração de Termo de Acordo de Cooperação Técnica com a Associação de Irrigantes
das Bacias Hidrográficas dos Rios Ponte Grande e Piratinga- ABHP, no município de
Formoso, para assistência técnica na reforma de barramentos antigos e com problemas
de estabilidade, com processos de erosão severos e construção de novos barramentos
e/ou ampliação de volumes reservados de água, possibilitando a ampliação do
agronegócio na bacia.
- Planejamento de projeto de Readequação de Estradas Rurais e trabalhos de recuperação
ambiental /VALE, com aquisição de máquinas e equipamentos pela Vale e treinamento a ser
realizado para a readequação das estradas rurais com enfoque ambiental.
- Conselho Estadual de Política Agrícola (CEPA): Realização de reunião de Planejamento das
Ações para 2021 com as seguintes câmaras técnicas do CEPA:
• Suinocultura;
• Avicultura;
• Fruticultura;
• Olericultura; e
• Irrigação e Agricultura Sustentável.

- Queijos Artesanais:
• Resolução que institui o Regulamento para a Caracterização de Regiões Produtoras e de
Produtos Agropecuários e Agroindustriais no Estado de Minas Gerais. Esta resolução
institui os requisitos e os procedimentos para a elaboração dos estudos de caracterização
de regiões e de queijos artesanais de Minas Gerais, ou seja, permitirá que outras
instituições de ensino e pesquisa, bem como o setor privado se articule para realizar os
estudos e obter de forma mais ágil os regulamentos dos queijos artesanais;
• Portaria sobre o período de maturação da região de produção de queijos da Serra do
Salitre. Articulação e coordenação do processo junto à EPAMIG e IMA para alterar o
período de venda dos queijos artesanais daquela região, permitindo, assim, uma
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comercialização mais rápida e, consequentemente, menor tempo de estoque e maior
giro financeiro dos queijos;
Portaria sobre o período de maturação da região de produção de queijos da Canastra.
Articulação e coordenação do processo junto à EPAMIG e IMA para alterar o período de
venda dos queijos artesanais daquela região, permitindo, assim, uma comercialização
mais rápida e, consequentemente, menor tempo de estoque e maior giro financeiro dos
queijos.

- Consórcios de municípios: Articulação junto ao Sebrae, Mapa, IMA e serviços de inspeção dos
municípios para o fortalecimento e desenvolvimento dos consórcios públicos voltados para a
regularização sanitária dos alimentos de origem animal.
- Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea (PAA CDS): Treinamento de
coordenadores municipais para operacionalizar o programa que beneficiará de forma direta
agricultores familiares e entidades socioassistenciais de 134 municípios mineiros.
- Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar de Minas
Gerais - Cooperaf: Posse aos membros do colegiado gestor e elaboração do Plano de trabalho,
que irá atuar para dinamização de agroindústrias e cooperativas.
- Fórum Executivo de Indicações Geográficas: Reuniões com a participação do estado para
preparar associações a buscarem a IG, que é uma forma de obter reconhecimento e proteção de
determinado produto de uma região. Essa ação permitirá maior valor agregado para os produtos,
além de incentivo ao turismo e proteção da cultura local.

Ações para manutenção da prestação dos serviços públicos
- Organização interna das atividades:
• Empréstimo de equipamentos para os servidores/funcionários que não dispõem para
cumprimento dos prazos e metas estabelecidos;
• Escala de revezamento de servidores/funcionários para atendimento às demandas que
não podem ser realizadas eletronicamente;
• Publicidade das ações com o devido informe aos interessados via site SEAPA e ou e-mails
institucionais e disponibilização do sistema SEI para requerentes;
•
Reuniões por videoconferência com o intuito de atualizar e monitorar o atendimento
das demandas;
• Organização e distribuição das atividades entre os servidores/funcionários para que o
público-alvo atendido seja o menos afetado possível;
• Controle de prazos e estipulação de metas;
• Contato com requerentes, organizações, prefeituras e outros agentes envolvidos direta
ou indiretamente com pautas da Secretaria pelos meios eletrônicos disponíveis;
• Uso do SEI como ferramenta padrão para toda e qualquer demanda.
- Programa Certifica Minas:
• Definição de estratégias de execução da política pública no período da pandemia pelo
Grupo Gestor do Programa;
• 295 certificados emitidos/renovados em janeiro e fevereiro de 2021;
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Construção de cursos de credenciamento de consultores privados na modalidade de
Educação a Distância – EAD;
Construção de protocolos para auditorias de certificação na modalidade remota;
Retomada das auditorias presencias para novos produtores em processo de certificação;
Renovação de certificados dos produtores participantes há mais de um ano no programa
Certifica Minas;
Manutenção e atualização do portal Certifica Minas
(http://www.agricultura.mg.gov.br/certificaminas).

- Regularização de empreendimentos da extinta Ruralminas:
• Levantamento dos débitos existentes de irrigantes no Projeto Jaíba (áreas rurais e
urbanas), com elaboração dos cálculos, digitalização dos processos e análise financeira,
com cobrança administrativa e/ou envio para escrituração.
• Termo de Cooperação assinado com a Prefeitura de Chapada Gaúcha, com o objetivo de
dar celeridade aos processos de regularização fundiária no município.
• Apoio da Seapa na realização de laudos de avaliação nos processos de cessão de imóveis
de propriedade do Estado de Minas Gerais para o IMA.
- Implantação e manutenção de barragens:
• Continuidade dos processos de licenciamento ambiental dos oito barramentos de
responsabilidade da SEAPA, com apoio do Núcleo de Gestão Ambiental (NGA). Foi
expedido o FCE pelo órgão ambiental, para emissão de Portaria de outorga das
Barragens. Esta atividade é demorada pela necessidade de coleta de vários documentos
para cada um dos empreendimentos;
• Continuação dos estudos para segunda etapa da recuperação da Barragem do Peão, com
quantificação de patologias de forma a se terminar com os processos de infiltração e
entrada de sedimentos nelas, projeto de dreno coberto com cumprimento da ordem de
80 metros, tratamento de corrosão de 1.500 m² de chapa metálica, nivelamento do piso
de duas galerias de forma a manter uma drenagem permanente interna, instalação de
uma bomba de drenagem com potência da ordem de 7,5 CV;
• Fornecimento de documentos técnicos para continuidade das ações do Termo de
Cooperação com a Copasa para andamento na auditoria de segurança das barragens de
Salinas, Samambaia, Caraíbas, Calhauzinho, Bananal, Mosquito, Peão e Setúbal, de
responsabilidade da Seapa;
• Acompanhamento mensal das operações de manutenção das vias de circulação e no
maciço das 8 (oito) barragens, onde nasce vegetação indesejável de forma persistente;
• Interpretação das leituras instrumentais de todos os dispositivos de segurança das 8
(oito) barragens de responsabilidade da Seapa;
• Inspeção de campo quadrimestral nas 8 (oito) barragens de propriedade da Seapa.
- Mercado Livre do Produtor (MLP):
• Conferência da documentação para finalizações cartoriais para regularização fundiária da
unidade da CeasaMinas no município de Contagem;
• Conselho gestor da Ceasa: Manutenção de reuniões com os produtores e entidades
representativas dos produtores que comercializam no MLP – Mercado livre do produtor,
de modo a manter o abastecimento de alimentos em Minas Gerais estável.
- Participação em Conselho e Comitê:
• Participação no Comitê Gestor Estadual de Políticas de Erradicação do Sub-Registro Civil
de Nascimento e Documentação Básica de Minas Gerais- COMITERC.
• Participação no Conselho Estadual de Assistencial Social de Minas Gerais – CEAS.
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- Manifestação em processos judiciais de usucapião: Diminuição significativa da demanda
reprimida de 2017 e 2018.
- Distritos Florestais:
• Acompanhamento e manifestação nos 89 processos administrativos, instaurados para
cobrança dos arrendamentos.
• Acompanhamento dos 78 processos administrativos instaurados de arrecadação de
terras devolutas objeto de arredamento no âmbito do Programa de Distritos Florestais e
preparação de documentação para instauração dos demais.
- Regularização Fundiária de Povos e Comunidades Tradicionais: Acompanhamento e
monitoramento de 28 processos de regularização fundiária de Povos e Comunidades Tradicionais
– PCTs.
- Ações Discriminatórias: Acompanhamento e instrução de 10 processos administrativos de ações
discriminatórias (áreas acima de 100 ha), com vistoria dos imóveis rurais em Minas Novas (1) e
Arinos (9) e Termos de Encerramento para envio para registro e análise de documentação
recebida para instauração de possíveis 40 novos processos.

Ações voltadas para saúde dos servidores
- Escala de revezamento de servidores/funcionários para atendimento às demandas que não
podem ser realizadas eletronicamente;
- Criação e distribuição de tarefas para os servidores do grupo do risco;
- Controle e monitoramento da saúde funcional;
- Reuniões por videoconferência com o intuito de não somente cobrar resultados, mas também
aproximar a equipe.

Informações/dados sobre os efeitos da pandemia no setor agropecuário
- Monitoramento de impactos da Covid-19 na Produção Agropecuária e no Abastecimento de
Alimentos em Minas Gerais por meio da produção de relatórios periódicos nas seguintes
temáticas:
○
○

Balanço Semanal de Preços de Frutas e Hortaliças Comercializadas na
CeasaMinas - Entreposto da Grande BH;
Balanço mensal da Produção e Abastecimento Agropecuário em Minas Gerais.
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER-MG
Ações para dinamização/retomada econômica durante a pandemia
- Continuidade da entrega de equipamentos e insumos, de 270 projetos de desenvolvimento,
com recursos de Emendas Parlamentares Estaduais impositivas - fomento para o
desenvolvimento de projetos a nível municipal.
- Crédito Rural: Seminários virtuais sobre Crédito Rural e Seguro Agrícola; divulgação de
normativos sobre prorrogação e articulação com agentes financeiros;
- Utilização da Metodologia Participativa de Extensão Rural – MEXPAR digital, que permite a
continuidade de atendimento de forma remota aos clientes da Empresa.

Ações para manutenção da prestação dos serviços públicos
- Manutenção do regime de teletrabalho com atendimento presencial escalonado, garantindo
aos agricultores o acesso às políticas públicas a nível municipal, em 798 convênios vigentes;
- Intensificação de canais de comunicação para atendimentos:
• Site “Conte com a Emater-MG”;
• Plantão técnico;
• Contato via WhatsApp: (31) 98453-6231.
- Estudo pelos Gerentes Regionais da situação atual de funcionamento das prefeituras e órgãos
municipais e dos estabelecimentos comerciais nos municípios, para tomada de decisão da
continuidade do atendimento presencial;
- Continuidade de contratação de novos empregados para a Empresa, aprovados no concurso
público, para garantia do atendimento aos Convênios Municipais;
- Adoção do contrato especial de teletrabalho nos municípios, seguindo as Diretrizes do
Programa Estadual Minas Consciente e também respeitando as diretrizes dos Decretos
Municipais.

Ações voltadas para saúde dos servidores
- Respeito às Diretrizes do Programa Minas Consciente e dos Decretos Municipais;
- Adoção do regime especial de teletrabalho, preservando, de maneira ímpar, os empregados que
se enquadram no “grupo de risco”, conforme determinado pelo Ministério da Saúde;
- Fornecimento de EPIs aos empregados; de álcool em gel em todas as unidades e intensificação
da limpeza nos locais de trabalho;
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- Divulgações de materiais educativos de prevenção à pandemia em todos os canais de divulgação
da Empresa;

Informações/dados sobre os efeitos da pandemia no setor agropecuário
Desde o início da pandemia, a EMATER-MG lidera e apresenta, periodicamente, em conjunto com
o IMA, para a SEAPA, uma pesquisa sobre o abastecimento e a comercialização de produtos e
insumos agropecuários nos municípios de Minas Gerais.
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Ações para dinamização/retomada econômica durante a pandemia:

- EPAMIG e Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM celebram acordo de cooperação
técnica e científica - Parceria visa criação de dois laboratórios em Uberaba (MG): um para
pesquisas com bioenergia e outro voltado para biologia evolutiva e manejo de pragas. O objetivo
da parceria é unir esforços para realizar atividades relacionadas à pesquisa científica da EPAMIG
e para o desenvolvimento tecnológico dos programas de pós-graduação da UFTM.
- Primeiro azeite extravirgem da Chapada Diamantina é produzido com tecnologia EPAMIG - A
extração do azeite ocorreu em Maria da Fé, no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). No total, foram produzidos 280 litros de azeite que
serão analisados por especialistas da área. Atestar a qualidade final do produto será mais um
passo para consolidar de vez a entrada de municípios baianos no mercado de azeites extravirgem
brasileiros.

- Início das ações para a retomada das atividades agropecuárias em Brumadinho e região. O grupo
de pesquisadores e técnicos agrícolas contratados por meio de um termo de acordo entre a
Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Vale apresentou uma lista de projetos de
intervenção nas áreas de olericultura, floricultura, piscicultura e bovinocultura. A execução das
ações envolve parcerias da Epamig com instituições privadas, associações de produtores, órgãos
municipais e estaduais. No total, nove ações práticas vão estimular a produção sustentável de
flores, hortaliças e plantas medicinais em municípios da bacia do rio Paraopeba. O cronograma
prevê a finalização das atividades até dezembro de 2021.
- EPAMIG amplia parceria com Sistema FAEMG – O objetivo é abrir os Campos Experimentais e
Institutos de Ensino da empresa de pesquisa para atividades conjuntas de capacitação e
qualificação. A ampliação da parceria visa promover a pesquisa agropecuária e a difusão de
tecnologias no meio rural, além de fortalecer a agroindústria artesanal por meio do Instituto de
Laticínios Cândido Tostes (ILCT).
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Ações para manutenção da prestação dos serviços públicos
- Aulas virtuais para continuar formando profissionais qualificados visando atender os segmentos
laticinista, agropecuário e cooperativista - As aulas do Curso Técnico em Leite e Derivados do
Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) tiveram início em março com atividades remotas.
Uma programação especial foi preparada para as boas-vindas aos 30 alunos ingressantes neste
semestre. Entre os dias 3 e 5 de março, foi realizada a Semana de Acolhimento, na qual pôde-se
conhecer os novos alunos e apresentar para eles a escola, estrutura, equipe e plano de ensino.
Essa nova turma é composta por estudantes de diversos municípios mineiros e de outros estados
do país que, neste momento, permanecem em suas residências participando de aulas on-line, até
que se possam retomar com segurança às atividades presenciais.
- Realização de Eventos Técnico-Científicos Virtuais para manter a divulgação de Tecnologia
Agropecuária – A Epamig mantém a realização de eventos técnico-científicos, que são um dos
meios de transferir e difundir as tecnologias agropecuárias e agroindustriais geradas. Entre
janeiro e fevereiro, foram realizados 105 eventos técnico-científicos como palestras, webinários,
visitas técnicas, cursos.
•

Realização de Webinário Implantação de Vinhedos - 15 de fevereiro - Evento on-line
devido à COVID-19, pelo canal da Epamig no YouTube: Disponível em
https://www.youtube.com/channel/UC3KDtYsgHhltgIt0do7jKgw.

•

Realização do Webinário Nutrição e Adubação da Videira - 19 de fevereiro - Evento online pelo canal da Epamig no YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC3KDtYsgHhltgIt0do7jKgw.

•

Lançamento do livro "Banana: do plantio à colheita" - 11 de março. O evento teve
transmissão gratuita no canal da EPAMIG no YouTube, contou com 5 palestras e espaço
para perguntas. Acesso ao evento em
https://www.youtube.com/watch?v=EtdX_96QOz0.

- Em 25/2/2021, a EPAMIG anunciou que as atividades do Minas Láctea 2021, um dos maiores
eventos laticnistas da América, referência na difusão de tecnologias sobre leite e derivados, serão
integralmente virtuais. A decisão leva em conta as medidas de enfrentamento à pandemia da
Covid-19, recomendadas pelas autoridades de saúde. O evento acontecerá entre os dias 13 e 15
de julho. Já para 2022, está previsto o retorno da programação presencial, em Juiz de Fora (MG).
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- Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária e Agroindustrial com a Geração de Tecnologias Com todos os cuidados que o momento requer, as pesquisas em campo continuam sendo
conduzidas. Os trabalhos desenvolvidos pela Epamig geram tecnologias agropecuárias e
agroindustriais como métodos, processos, cultivares, sistemas, monitoramentos, produtos que
propiciam melhorias do sistema de produção e qualidade de vida do produtor. Entre janeiro e
fevereiro 2021, foram geradas 3 tecnologias agropecuárias.

- Informação Tecnológica via
publicações
Os
pesquisadores da EPAMIG,
mesmo em teletrabalho,
mantêm a produção de
artigos e matérias para
cumprir as entregas de
Publicações
TécnicoCientíficas como: Livros,
cartilhas,
Informe
Agropecuário. Entre janeiro
e fevereiro de 2021 foram 6
edições de publicações
técnico-científicas
com
adquiridos por compra ou download
http://www.epamig.br/publicacoes-1/.

gratuito

e

exemplares que podem ser
estão disponíveis em

- Manutenção dos trabalhos nos viveiros de mudas - Produzir e
transferir mudas de qualidade superior visando promover o
desenvolvimento da agricultura é uma das entregas da EPAMIG
à sociedade. Entre janeiro e fevereiro, foram transferidas 40.341
mudas qualificadas sendo a maioria mudas de café, videira,
oliveira, mas também entregando ao público mudas de pêssego,
ameixa, atemóia, umbu, araticum.
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- Condução dos campos de sementes - Mantendo todos os protocolos de segurança, a EPAMIG
mantém o plantio de campos para cumprir com as entregas de sementes qualificadas. Entre
janeiro e fevereiro, foram 1.830 quilos de sementes transferidas.
- Reconhecimento de tipos de Queijos Artesanais e validação de estudos técnicos - A EPAMIG
realizou 2 estudos técnicos em fevereiro 2021.
- Abertura processo seletivo para curso técnico em
Leite e Derivados - O Instituto de Laticínios Cândido
Tostes (EPAMIG ILCT) tornou pública a seleção de
candidatos para o curso Técnico em Leite e Derivados
(Laticínios) para ingresso no 1º semestre de 2021. As
inscrições ocorreram no período de 11/01/2021 a
06/02/2021.

- Vendas virtuais no empório EPAMIG – A EPAMIG possui o
espaço Empório Epamig localizado na sua sede administrava
em Belo Horizonte. No empório, o cidadão tem acesso a alguns
produtos gourmet elaborados com tecnologia EPAMIG, dentre
esses o vinho premiado Medalha de Ouro em 2020. Essa
disponibilização é uma forma de transferência de tecnologia
dos produtos desenvolvidos pela Empresa. Com a pandemia, o
empório criou canal virtual para encomendas e entregas com
retirada seguindo todos os protocolos de segurança.
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- Manutenção das análises laboratoriais – Dentre os serviços públicos prestados pela EPAMIG
estão as analises laboratoriais. No Norte de Minas, as análises de solo e água continuam sendo
realizadas com observância aos protocolos de segurança implementados e orientados no Plano
de Providências no Combate à Covid da EPAMIG.

Ações voltadas para saúde dos servidores
- Auxílio quanto ao estágio da situação de COVID - A Diretoria Executiva da EPAMIG mantém a
comunicação tempestiva junto aos seus empregados sobre a situação da pandemia. Os
empregados conseguem visualizar de maneira prática e objetiva a classificação das unidades da
Epamig para saber se estarão em teletrabalho ou trabalho presencial, permitindo melhor
organização das equipes de acordo com normativo interno Deliberação nº 806 de março/2020.

- Monitoramento e manutenção em 2021 de todas as medidas
de enfrentamento à pandemia adotadas em 2020 - Adoção de
teletrabalho, fornecimentos de máscaras e EPIs para proteção
contra Covid-19, sinalização dos espaços da empresa, aferição
de temperatura, formulário de saúde para acesso às
dependências da empresa, orientação e acompanhamento de
casos suspeitos e confirmados de conoravírus, divulgação e
sensibilização constante da população trabalhadora.
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- Diretoria Executiva da Epamig - DREX mantém rotina de reuniões virtuais - Na busca para manter
a transparência nas decisões e diretrizes estratégicas da DREX, bem como repassar dificuldades,
conquistas e ações em andamento na Empresa, a Diretoria vem se reunindo com os
colaboradores em reuniões que são abertas a todos os públicos e em alguns casos direcionadas
a grupos específicos.

- Reuniões periódicas do Departamento de Gestão de Pessoas com as gerencias regionais - Na
busca para manter os empregados informados sobre melhores práticas de enfrentamento à
Covid em teletrabalho, bem como esclarecer dúvidas quanto ao tema, o Departamento vem
promovendo desde janeiro reuniões com cada uma das 5 regionais e 2 institutos da Epamig.
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INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

Ações para dinamização/retomada econômica durante a pandemia
Adequação contínua e aperfeiçoamento dos serviços remotos do IMA e de seus sistemas,
contribuindo com a manutenção da segurança alimentar da população e garantindo a
preservação da sanidade animal e vegetal. A inspeção permanente em frigoríficos e a fiscalização
nas agroindústrias foram atividades que não pararam, garantindo a qualidade dos produtos
ofertados à população e evitando o desabastecimento de alimentos no estado.
No âmbito administrativo, financeiro e operacional, as ações têm sido realizadas de forma remota
a partir do teletrabalho. O atendimento via web possibilitou o monitoramento da qualidade e das
práticas relacionadas à produção agropecuária. Esta diretriz propositiva da instituição propiciou
um melhor diálogo entre fiscal e fiscalizado, menor tempo para atendimento às questões
demandadas sem exposição dos atores ao risco de contaminação, bem como o baixo custo na
execução.

Ações para manutenção da prestação dos serviços públicos
O IMA elabora continuamente um Plano de Contingência para mitigação do risco de
contaminação da Covid-19 atualizado sempre que necessário conforme orientações da SEPLAG.
Nele, estabelece uma abordagem diferenciada de fiscalização e inspeção com o objetivo de
manter atividades importantes economicamente para Minas Gerais como essenciais, atuando
para resguardar à população mineira o pleno abastecimento e a qualidade dos produtos
agropecuários consumidos, assim como a garantia da sanidade.
Importante ressaltar que o incentivo ao aumento do número do cadastro de produtores para
acesso ao Portal de Serviços do Produtor Rural, com vistas à emissão de documentos sanitários
via web e à prestação de serviços a partir de solicitações realizadas pelo cidadão por e-mail, foi
facilitado devido à adequação do site do IMA, permitindo facilidade, agilidade, segurança e
praticidade ao produtor, assim como a solicitação de registros.
- Mesmo com a pandemia da Covid-19, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) conseguiu
avançar nos processos e garantir a fiscalização e a sanidade da produção animal e vegetal no
Estado, elencando suas atividades essenciais a partir de um plano de contingência.
- Todo o setor aderiu às novas ferramentas e formas de trabalho tendo um resultado semelhante
a anos anteriores sem pandemia, como exemplo podemos citar a campanha de vacinação contra
Febre Aftosa, com declarações via web, apresentando índices melhores que no passado.

Ações voltadas para saúde dos servidores

- Foi implementado formulário semanal via Google para pesquisa e registro de casos positivos de
Covid-19, por unidade descentralizada. Atualização do plano de contingencia Covid-19 conforme
orientação do comitê deliberativo e SEPLAG, vide Versões 1.17 de 15/02/21, 1.18 de 12/03/2021.
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- Na área de inspeção de produtos de origem animal, foram elaboradas instruções e
procedimentos específicos para prevenção à Covid-19 direcionados aos ambientes de trabalho
dos fiscais da linha de frente e aos proprietários de estabelecimentos de produtos de origem
animal. Nesta área há um controle de casos em separado.
- Na rede laboratorial foram adotadas medidas de enfrentamento à Covid-19, com a criação de
protocolos, tanto para manter a segurança dos servidores quanto para continuar atendendo ao
público externo e promover a manutenção das atividades de controle e prevenção das doenças
animais, da segurança alimentar e da produção rural.
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