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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 março de 2021. 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 

 

363 Certificados Emitidos 

Temas: #Certificação, #Rastreabilidade, #Agregação de valor 

Certifica Minas é o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e 
Agroindustriais do Estado de Minas Gerais com a finalidade de assegurar a qualidade 
dos produtos agropecuários e agroindustriais produzidos no Estado e a 
sustentabilidade de seus sistemas de produção, proporcionando a esses produtos uma 
maior competitividade e favorecendo sua inserção nos mercados nacional e 
internacional. 

http://www.agricultura.mg.gov.br/certificaminas/website/index.php 
http://www.agricultura.mg.gov.br/certificaminas/website/index.php/programa-cert/galeria 
https://www.youtube.com/watch?v=5o0R3QDW43s 

  

 

2 Eventos de Promoção comercial de produtos e serviços do agronegócio mineiro 

Temas: #Exportações do Agronegócio de Minas Gerais, 
#Comercialização, #Troca de Tecnologia 

O AGRO EXPORTA MINAS é parte do Programa Melhoria do Ambiente de Negócios que busca 
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. 
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28/04 - Evento – Intercâmbio de Tecnologia na gestão da pecuária bovina com Austrália/Minas 
Gerais 

06/05 – Evento - Cadeia Produtiva do Mel no estado e importadores de 24 países das regiões do Centro 
e Leste Europeu.  https://www.youtube.com/watch?v=UoYoJ70Sb5A 

 

5 Eventos de Avaliação e aprimoramento de políticas públicas direcionadas para o setor 
rural 

Temas: #Avaliação, #Políticas Públicas, #Sustentabilidade, 
#Desenvolvimento Sustentável 

Seminário Estadual de Políticas Públicas – O Projeto objetiva trazer a discussão e avaliação das 
principais políticas públicas federais, estadual e municipais voltada para o setor rural. Através das 
discussões, qualifica com melhores especialistas e autoridades do setor, esclarecendo o 
funcionamento das políticas públicas e identificando suas deficiências e potencialidades, com a 
proposta proposições de ações para o aprimoramento das mesmas. 

o VI Seminário de Políticas Públicas para o Setor Rural - Cenários e Perspectivas de Exportações 
e Importações do Agronegócio Mineiro 

Formato- Digital 
1º Evento – 712 participantes. https://www.youtube.com/watch?v=i6RZThpO3Og 
2º Evento – 514 participantes. https://www.youtube.com/watch?v=eeBLeoA3YLI 

 
o VII Seminário de Políticas Públicas - Gestão Municipal e Políticas Públicas no Setor Rural 

Formato- Digital 
1º Evento – 1460 participantes. https://www.youtube.com/watch?v=i90DlxYxzGM 
2º Evento – 1257 participantes. https://www.youtube.com/watch?v=b72Ve7CbWeo 
3º Evento – 748 participantes. https://www.youtube.com/watch?v=UruKqwCnx1g 
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185 Estudos/Publicações/Relatórios técnicos sobre o agronegócio. 

Temas: #Dados das Agroindústrias, #Dados de produção em Minas 
Gerais, #Dados do Setor Agropecuário 

AGRODADOS - A plataforma é um espaço de concentração de informações e dados estratégicos 
sobre o agronegócio numa perspectiva de ofertar aos usuários estudos sobre as principais cadeias 
agropecuárias do estado, análises de cenários, projeções conjunturais e perspectivas. Nosso 
portfólio é composto pelos 
seguintes materiais: Perfil 
Brasileiro do Agronegócio, Perfil 
Mineiro do Agronegócio, Perfil 
Mundial, Balança Comercial 
Mineira, Balança Comercial 
Brasileira, Relatório Crédito 
Rural, Relatório de ICMS, 
Relatório Valor Bruto da 
Produção, Relatório de 
Abastecimento Mundial de 
Grãos, Relatório de 
Abastecimento Mundial de Carnes e Leite em Pó, Informe Conjuntural, Pauta Bovina, Balanço 
Semanal de Frutas, Balanço Semanal de Hortaliças, Balanço Abastecimento Agropecuário, Perfis 
Agrícolas. 

http://agricultura.mg.gov.br/index.php/2014-09-23-01-07-23/relatorios 

 

Publicação de portarias sobre a produção de queijos artesanais das regiões da Canastra, 
Serra do Salitre, Alagoa e Mantiqueira de Minas 

Temas: #Queijos Artesanais, #Agregação de Valor 

Publicação de portaria sobre o período de maturação da região de produção de queijos da Canastra 
e Serra do Salitre. Essa alteração traz vantagens operacionais e logísticas para os produtores. 
 
Publicação de portaria sobre o Regulamento de produtos dos queijos artesanais de Alagoa e 
Mantiqueira de Minas. A região até então não tinha regulamento de produtos dos queijos e não tinha 
condições de regularização. 

 

8    Eventos de conexão tecnológica para setor do agronegócio mineiro. 

Temas: #Inovação, #Tecnologia e Negócios 

AGRITECH - Programa Melhoria do Ambiente de Negócios: realização de eventos e ações de estímulo 
à inovação tecnológica no agronegócio mineiro. O programa é desenvolvido em parceria com a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, tendo em seu portfólio a realização de 
eventos inspiracionais os Hub Day, eventos de conexão de negócios/rodadas de negócios os Hub 
Conecta, eventos de ciclo de inovação aberta dos Ciclo Hub, além de eventos de pré-incubação, 
incubação entre outros. 
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o Hub Day Café 
Formato- Digital 
1º Evento – 421 participantes. https://www.youtube.com/watch?v=SUcNWhE6uzc 

 
o Hub Conecta Café – Empresa e Pesquisadores e Hub Conecta Café – Empresa e Startups 

https://expocafeoficial.com.br/hub-conecta-cafe/ 

 
o 5 Ciclos Hub de Inovação aberta em andamento do setor privado/agro 

 

1640 agricultores familiares comercializando para o Programa de Aquisição de Alimentos 
com Doação Simultânea (PAA CDS) 

Tema: #Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea (PAA CDS): Treinamento de 
coordenadores municipais para operacionalizar o programa que beneficiou de forma direta 1640 
agricultores familiares e 217 entidades socioassistenciais de 129 municípios mineiros, totalizando, 
R$ 1.587.014,18 total em notas aprovadas até 31/05. 

 

Gestão de Conselhos 

Tema: #Conselhos 

Ampliação do quórum obtido em todas as reuniões realizadas até o momento, gerando discussões e 
proposições importantes para o agronegócio mineiro, principalmente referentes à pandemia, em 
todos os segmentos da cadeia produtiva, além da redução de gasto público com viagens e diárias. 

No último trimestre destacam-se: 

• Aprovação do regimento interno do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CEDRAF). 

• Readequação do Plano de Conservação Dinâmica (PCD) do Grupo Estratégico Permanente 
das Sempre Vivas (GEP Sempre Vivas). 
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• Discussão nas Câmaras Técnicas do Conselho Estadual de Política Agrícola (CEPA) sobre os 
destinos das exportações de produtos do agronegócio de Minas Gerais. 

• Realização das reuniões ordinárias das seguintes Câmaras Técnicas, do CEPA:  Agricultura 
Sustentável e Irrigação, Aquicultura, Avicultura, Bovinocultura de Leite, Cachaça de 
Alambique, Café, Defesa Agropecuária, Fruticultura, Grãos, Mel e Produtos das Abelhas, 
Olericultura, Ovinocaprinocultura, Suinocultura e Silvicultura. 

 
Articulação com as vinculadas da Seapa na recomposição de participação nos Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 

A Secretaria também está participando em diversos Conselhos Estaduais onde são debatidos 
diversos temas referentes à pandemia como no Turismo, Direitos Humanos, Igualdade Racial e 
outros. 

 

Macrodrenagem e recuperação de canal no Projeto Jaíba 

 Tema: #Projeto Jaíba, #Agricultura Irrigada 

As ações executadas no Projeto Jaíba pela Seapa estão concentradas principalmente no 
direcionamento à regularização dos lotes do Projeto Jaíba, na solução do problema da 
macrodrenagem na área de irrigação da Etapa II do Projeto Jaíba, bem como, na recuperação de um 
trecho de 310 metros lineares de um canal principal de Irrigação empresarial, denominado CP-3, a 
saber: 

• Foi encerrada a etapa de dragagem de 340 metros de canal natural existente, deixando a cota 
próxima a 430,00 m como sendo a cota do fundo do canal, de forma a limitar a área do lago em 
60 hectares, dos 130 hectares que ocupava antes da dragagem; 

• A saída do dreno DP-10 em direção a reserva alcançou 310 metros e foi considerada suficiente; 

• Ações diversas para a recuperação de um trecho de 310 metros do canal principal CP-3 do 
Projeto de Irrigação de Jaíba. Estão sendo analisadas duas alternativas tecnológicas com relação 
ao reparo do canal. Estão sendo realizadas visitas ao campo no Distrito de Irrigação do Jaíba II 
(DIJ-2) para estudo de logística e detalhes para execução; 

• Levantamento de outros trechos para definição do volume a ser escavado para realização da 
macrodrenagem; 

• Contratação de equipamento topográfico (RTK Geodésico) para detalhar 10,5 km de dreno 
externo a ser construído somado a sete drenos de 350 m cada um que irão auxiliar a vazão de 
transporte de DP-10. A confirmação destes sete drenos e seus comprimentos ocorrerá após o 
levantamento integral do dreno externo (10,5 km). 
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Projetos na Bacia do Rio Paraopeba 

 Tema: #Pró-Brumadinho 

O Sistema Agricultura está atuando junto ao Comitê Gestor Pró-Brumadinho na apresentação e 
detalhamento de projetos no âmbito do Acordo Judicial firmado com a Vale S.A. Nove projetos 
apresentados para execução pela Vale S.A. nos municípios atingidos foram priorizados para execução 
como projetos de “Resposta Rápida”. 

 

Transferência das ações no Projeto Jequitaí para Idene 

Tema: #Projeto Jequitaí 

Elaboração e assinatura do Termo Aditivo para sub-rogação do TC 0.008/00-2011 da Secretaria da 
Agricultura para o Idene. 

Até a efetivação da sub-rogação, continuam sendo executadas ações no projeto Hidroagricola da 
Barragem I do Projeto Jequitaí nos municípios de Jequitaí, Francisco Drumont, Claro das Poções. 

• Ações para implementação do Plano de Gestão Ambiental Integrado – PGAI da Barragem I do 
Projeto Hidroagricola de Jequitaí, 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. 

 

Manutenção e implantação de barragens 

Temas: #Barragens 

No âmbito da ação de implantação e manutenção de Barragens de propriedade da Seapa no total de 
08 barragens no Norte de Minas, bem como, implantação de 03 Barragens nos afluentes do rio 
Fanado e assistência Técnica nas barragens da Bacia Hidrográfica dos Rios Ponte Grande e Piratinga- 
ABHP. 

• Inspeção de campo e Monitoramento quadrimestral das 08 barragens pertencentes a Seapa, 

• 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; 

• Conclusão da reconstrução de segmento de 80 metros do maciço da barragem Estivinha no curso 
do Riacho Extrema no município de Grão Mogol; 

• Elaboração em fase final do 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. 
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Pró-pequi 

Tema: #Agroextrativismo 

Articulação junto ao Grupo de Trabalho do Conselho Pró Pequi, para a mobilização dos esforços de 
unificação e alinhamentos das propostas apresentadas para liberação do recurso da ação 
agroextrativismo referente ao ano de 2021. 

 

Apicultura 

Tema: #Apicultura 

Proposta para Aquisição de kits de Apicultura: 

• Elaboração de proposta junto ao Ministério da Agricultura, com a finalidade de apoiar o 
desenvolvimento da cadeia da apicultura no estado de Minas Gerais para atendimento de 
apicultores das regiões sul e sudeste, com Recursos da ordem de R$ 490.000,00. 

• Início de processo licitatório para atendimento a emendas estaduais para beneficiar apicultores 
das cidades de Juiz de Fora e Japonvar, no valor de R$68.000,00. 

 

Aporte de R$ 3,2 milhões no Programa Garantia Safra 

Tema: #Garantia Safra 

Garantia de renda mínima aos agricultores familiares: 

• Gestão e acompanhamento do pagamento do benefício aos agricultores familiares de 75 
municípios que tiveram suas perdas comprovadas, totalizando 23.911 beneficiários, num valor 
total de R$ 20.324.350,00 referente à Safra 2019/2020; 

• Liberação do valor de R$ 3.216.570,00 para pagamento do aporte Estadual do Programa 
Garantia Safra para atendimento a até 31.535 agricultores familiares do estado referente à safra 
2020/2021. 

Início da organização e planejamento das ações para implementação do Garantia Safra 2021/2022. 

 

Educação para o Campo 

Tema: #Educação para o Campo 

Na ação de Educação para o Campo foi realizada palestra sobre agricultura orgânica para 27 jovens 
de 15 e 16 anos do IFNMG de Araçuaí. Também foi realizada reunião da Comissão Permanente de 
Educação para o Campo e está em articulação interna a elaboração de projeto a ser apresentado à 
Fucam. 
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Entrega de 459 Kits de irrigação no projeto Irriga Minas 

Tema: #Agricultura Irrigada 

Gestão do encaminhamento das entregas de 704 kits de irrigação aos beneficiários (459 já foram 
entregues até o momento). 

Início da execução de novo processo licitatório para atendimento ao novo convênio SEAPA/MDR e 
demais demandas a serem atendidas, que prevê a aquisição e entrega de menos 982 kits de irrigação 
nos próximos anos aos agricultores familiares do Estado de minas Gerais. 

 

 

Comercialização de 224 animais no Pró-Genética e Pró-Fêmeas 

Tema: #Pró-Genética e Pró-Fêmeas, #Bovinocultura 

Foram realizados 4 eventos com resultados apurados, totalizando 224 animais comercializados e 
com a movimentação de R$ 3.285.662,05, no Programa de Melhoria da Qualidade Genética do 
Rebanho Bovino do Estado de Minas Gerais - Pró-Genética e Pró-Fêmeas. 

Até maio foram contabilizados um total de 18 eventos chancelados. 

 

Recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias 

Tema: #Revitalização de Sub-bacias Hidrográficas, 
#Desenvolvimento Sustentável 

• Foi finalizado o saneamento das ressalvas no processo licitatório do Convênio para publicação 
do edital onde serão contratadas empresas para execução de obras em 34 sub-bacias da Bacia 
do rio São Francisco; 

• No âmbito do Projeto de Recuperação Integrada da bacia do rio Juramento, foi realizada reunião 
com o MAPA, Prefeitura de Juramento, Emater, Comitê de Bacia do rio Verde Grande e Seapa, 
para nivelamento do andamento do projeto e para apresentação do novo gestor do MAPA. O 
projeto contempla 3 produtos e nesta reunião a empresa apresentou a entrega do produto 1:  
projeto executivo. 

 

Entrega de títulos de Regularização Fundiária 

Tema: #Regularização Fundiária 

• Foram executadas 121.269 tarefas em 34 atividades que envolvem a regularização fundiária, 
como análise de documentos, elaboração de notas técnicas, e validação georreferenciamento 
no INCRA, dentre outras atividades. 

• Publicação de Edital de Credenciamento e seleção de interessados, conforme Decreto n° 
48.076/20, que regulamenta a delegação dos serviços onerosos de georreferenciamento; 
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• Retomada das audiências públicas, para capacitação e cadastramento dos agricultores nos 
municípios selecionados no chamamento público edital nº 01/2019, na execução do Programa 
Estadual de Regularização Fundiária Rural, com início previsto para junho de 2021. 

• Entrega de 135 títulos de Regularização Fundiária Rural no município de Ladainha com a 
presença do Exmo. Senhor Governador: 

 

Fonte: Agência Minas. 
 
• Assinatura pela Senhora Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 103 

minutas de escrituras de Regularização de imóveis do Projeto Jaíba.   

• Manifestação no processo SEI acerca do Destravamento de Obras Paradas, solicitando a 
retomada da Regularização Fundiária na região do Alto Rio Pardo, culminando na elaboração de 
minuta de Termo de Ajustamento de Conduta entre MPMG, SEAPA e AGE e início de inventario 
de processos físicos localizados nos arquivos do extinto ITER/MG, localizados no Acervo 
Fundiário no município de Contagem, que tratam do tema. 

• Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre SEAPA e EMATER para apoio nas atividades 
de audiências públicas para divulgação do programa e entrega de títulos, bem como o 
cadastramento de posseiros de terras devolutas rurais. 

• Elaboração de Edital de Ata de Registro de Preço para contratação de serviços de 
georreferenciamento em áreas devolutas rurais para o programa de Regularização Fundiária 
Rural. 

• Execução do georreferenciamento das áreas devolutas do Parque Itacolomi para o Programa de 
Concessão de Parques Estaduais (Parc), em parceria com IEF.   

• Participação no edital da “Seed Ed Especial–SEDE” com o intuito de desenvolvimento de sistema 
próprio da Regularização Fundiária Rural (fase de testes). 
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Manifestação em processos judiciais e extrajudiciais de usucapião e retificação de área 
rural 

Tema: #Usucapião 

• Saneamento, com diminuição significativa, da demanda reprimida de 2018, 2019 e 2020 dos 
processos judiciais de usucapião enviados pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais para 
análise de cadeia dominial dos imóveis, análise de sobreposição e emissão de nota técnica;  

• Análise de cadeia dominial de processos de retificação de área enviados pelo INCRA e ICMBio. 

 

Distritos Florestais 

Tema: #Distritos Florestais 

• Acompanhamento e manifestação nos 89 processos administrativos, instaurados para cobrança 
dos arrendamentos. 

• Participação nas audiências de Conciliação da AGE/CPRAC com as empresas demandadas, após 
prazo recursal. 

• Acompanhamento dos 81 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. 

 

Acompanhamento e instrução de 29 processos administrativos de ações discriminatórias 
(áreas acima de 100 ha) 

Temas: #Regularização Fundiária 

• 10 processos instaurados em 2019, com vistoria dos imóveis rurais em Minas Novas (1) e Arinos 
(7) já os com Termos de Encerramentos finalizados. Aguardando finalização dos cadastros: 
IGEF/CCIR/CAR/ITR para enviá-los ao Cartório de Registro de Imóvel. 2(dois) processos foram 
encaminhados para ASJUR para judicialização.   

• 21 processos instaurados em 2021, sendo 18 de Bonito de Minas e 3 Ibiracatu. 

• Análise de documentação recebida para instauração de possíveis 30 novos processos. 

 

Regularização Fundiária de Povos e Comunidades Tradicionais 

Temas: #Regularização Fundiária 

• Instauração e acompanhamento de 27 processos administrativos de regularização fundiária de 
Povos e Comunidades Tradicionais – Quilombolas e Geraizeiros. 

• Criação e participação de Grupo de Trabalho junto ao INCRA, para celebração de Acordo de 
Cooperação Técnica objetivando regularização fundiária de PCTs – Quilombolas. 
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Arrecadação Sumária de Terras Devolutas em Unidade de Conservação: 

Temas: #Regularização Fundiária 

Instauração e acompanhamento de Processo Administrativo de Arrecadação de Terras Devolutas no 
Parque Estadual do Itacolomi (Mariana e Ouro Preto), para o Programa de Concessão de Parques 
Estaduais (Parc), em parceria com IEF (em fase final de arrecadação). 
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - 
EMATER-MG 
 

201.158 Atendimentos a distância 

Tema: #Manutenção da prestação dos serviços públicos, #ATER 

• 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: 

o Site “Conte com a Emater-MG”; 
o Plantão técnico; 
o Contato via WhatsApp: (31) 98453-6231. 

 
• Realização no período de janeiro a maio/21 de 201.158 Atendimentos Remotos ou a distância, 

a 99.502 clientes. 

• Utilização da Metodologia Participativa de Extensão Rural – MEXPAR digital, que permite a 
continuidade de atendimento de forma remota aos clientes da Empresa. 

• 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; 

• Adoção do contrato especial de teletrabalho nos municípios, seguindo as Diretrizes do Programa 
Estadual Minas Consciente e também respeitando as diretrizes dos Decretos Municipais; 

• Oficialização de parceria com o Projeto Plantaforma do Campo para a disponibilização de 
conteúdos como vídeos curtos, abordando práticas e soluções para os desafios do produtor 
rural; vídeo-aulas relacionadas às áreas de atuação da empresa pública de extensão rural; 
eventos virtuais, como lives, podcast, webinares e outros formatos, além de consultorias 
individualizadas ou em grupo; 

• Participação da Diretoria na inauguração do Prédio da Agronomia, na Universidade Federal de 
Viçosa; 

• Visita da Diretoria à Conceição da Alagoas, em comitiva do Governador, para escuta de 
lideranças do setor rural; 

• Elaboração do Portfólio de Serviços passíveis de remuneração; 
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Continuidade da execução de 270 projetos de desenvolvimento com recursos de 
Emendas Parlamentares Estaduais 

Tema: #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: 

Tema: #Crédito Rural 

• Seminários virtuais sobre Crédito Rural e Seguro Agrícola; divulgação de normativos sobre 
prorrogação e articulação com agentes financeiros; 

• Levantamento de propostas de Pronaf Mais Alimentos canceladas pelo CENOP/BB; 

• Encaminhamento de propostas de Pronaf Mais Alimentos canceladas pelo CENOP/BB a serem re 
acolhidas; 

• Gestão (aceite/encaminhamento) das solicitações de comprovação de perdas do Proagro (BB); 

• Atualização do cubo Crédito Rural do Pentaho (consulta e preparo das bases de dados do Banco 
do Brasil, Banco Central e Prodemge/DAE); 

• Elaboração e envio de relatório aos Agregadores com a situação do desbloqueio de CPF por 
unidade regional; 

• Elaboração de estratégias para maximizar a análise de solicitações de desbloqueio de CPF pelos 
técnicos da Emater – MG; 

• Interlocução com os agentes financeiros, Cooperativas e Associações – Crédito e Seguro Rural; 

• Encaminhamento ao MAPA de todas as solicitações de cancelamento de DAP, dúvidas gerais, 
solicitações de desbloqueio; 

• Atendimento às demandas de desbloqueio de CPF – Acórdão 1197-2018 e seu controle; 

• Atendimento às demandas de desbloqueio de CPF fora do Acórdão e seu controle. 

Comercialização 

Temas: #Comercialização, #PNAE 

• Comercialização: Elaboração do 30º levantamento Monitoramento do Abastecimento e 
Comercialização de Produtos e Insumos Agropecuários; 

• Elaboração de gráficos, por Unidades Regionais, referentes à execução da PNAE nas Escolas 
Estaduais em 2020; 

• Conclusão o estudo final da unidade do Ceasaminas do Município de Juiz de Fora e finalizando 
do estudo da unidade do Ceasaminas do Município de Barbacena; 

• Elaboração colaborativa do questionário sobre “Experiências Exitosas em Comercialização 
Online”. 
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Zoneamento Ambiental e Produtivo 

Tema: #Zoneamento Ambiental e Produtivo 

• Minuta de Projeto de Ensino a Distância – EaD – ATER para Negócios Rurais; Geoprocessamento: 
Análise de dados de safra de fruticultura para a confecção do Atlas da Fruticultura do Estado de 
Minas Gerais; 

• Levantamento e organização de dados climáticos para o Zoneamento ambiental de risco 
climático do Estado de Minas Gerais; 

• Estruturação da Modelagem para Automatizar o Mapeamento das Unidades de Paisagens que 
constará na 3° Revisão do Zoneamento Ambiental e Produtivo – ZAP; 

• Elaboração do Relatório – Potencial de Adequação Sub-Bacia do Ribeirão do Burros, no 
município de Juiz de Fora-MG; 

 

Cadastro Ambiental Rural 

Tema: #Desenvolvimento Sustentável 

Geração de 75 recibos do Cadastro Ambiental Rural – CAR 

 

Queijos artesanais 

Tema: #Agroindustrialização, #Queijos Artesanais 

• Caracterização Integrada Ambiental: Elaboração da Caracterização Ambiental Integrada do QMA 
de Diamantina; 

• Agroindústria: Criação de planilhas e gráficos com dados de produtores de queijos de Diamantina 
e região; 

• Finalização do Estudo de Caracterização da Região do Queijo Cabacinha; 

• Elaboração de parecer sobre a similaridade dos queijos artesanais das regiões Mantiqueira de 
Minas e de Alagoa; 

• Produção de material técnico – Agroindústria: 

o gravação de áudio sobre o lançamento de Regulamentos para os queijos artesanais de Minas 
Gerais; 

o gravação e envio vídeo para matéria TV integração, sobre realização de capacitação em 
Queijo Minas Artesanal – QMA. 

 

Agroindustrialização 

Tema: #Agroindustrialização 

• Elaboração de conteúdo programático para a capacitação em agroindústria de café; 
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Bovinocultura 

Tema: #Bovinocultura 

• Bovinocultura: Elaboração da proposta de curso online 2021 e Planejamento de curso online 
sobre Bovinocultura; 

• Elaboração de versão 2021 do Circuito Mineiro de Bovinocultura; 

 

Garantia Safra 

Tema: #Garantia Safra 

• Garantia Safra: Levantamento do histórico de perdas, do Programa garantia safra em Minas 
Gerais nas últimas safras; 

• Análise de 62 processos dos agricultores bloqueados no Programa Garantia Safra com 
requerimento defesa na plataforma Lecom BPM do Ministério da Agricultura; 

 

Desenvolvimento do Setor Agropecuário 

Tema: #Desenvolvimento Sustentável 

• Live Dia Mundial do Leite, em parceria com a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite 
do estado de Minas Gerais – FECOAGRO LEITE MINAS. 

• Metodologia de Extensão Rural: Elaboração proposta técnica da Emater para o programa 
AgroNordeste – territórios de Salinas e de Januária. 

• Metodologia de Extensão Rural: Elaboração proposta técnica da Emater para o programa 
AgroNordeste – territórios de Salinas e de Januária. 

• Elaboração e envio de parecer técnico para embasamento de edital de chamada pública que 
exigia o processo de habilitação sanitária para produtos in natura (Uregi de São João Del Rei); 

• Culturas e Fruticultura: elaboração de Informes Conjunturais; 

 

 

Dados do Setor Agropecuário 

Tema: #Informações/dados sobre os efeitos da pandemia no setor 
agropecuário, #Dados do 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. 

Foi elaborado relatório Comparativo entre os 28°, 29° e 30° Relatórios de Monitoramento do 
Abastecimento e Comercialização de Produtos e Insumos Agropecuários; 
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Ações voltadas para saúde dos trabalhadores 

Tema: #Ações voltadas para saúde dos servidores 

• Reunião com o quadro gerencial da empresa visando orientar/esclarecer medidas relacionadas 
à proteção da saúde dos servidores e clientes; 

• 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; 

• Divulgações de materiais educativos de prevenção à pandemia em todos os canais de divulgação 
da Empresa; 

 

Melhoria e prestação de serviços 

Temas: #Simplificação 

• Elaboração e apresentação de documento de serviços prestados pela EMATER, com 
possibilidade de simplificação; 

• Elaboração de projeto para captação de recursos em edital da Alcoa junto à equipe de Escritório 
Local de Andradas. 

 

Quadro de servidores da Emater-MG 

Tema: #Concurso Público 

• Continuidade de contratação de novos empregados para a Empresa, aprovados no concurso 
público, para garantia do atendimento aos Convênios Municipais; 

• Conclusão do plano de demissão voluntária – PDV; 
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – 
EPAMIG 

Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária e Agroindustrial com a Geração de 
Tecnologias 

Temas: #Políticas Públicas; #Pesquisa e Transferência de Tecnologia 

As pesquisas em campo continuam sendo conduzidas seguindo os protocolos de segurança que o 
período requer. 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 maio 
2021, foram geradas 12 tecnologias agropecuárias. Destacamos as cultivares de café resistentes ao 
nematóide Meloidogyne paranaensis que estão em processo de registro no MAPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos das cultivares que estão em processo de registro Vereda e Guaiçara. Acervo pesquisador Epamig. 

 

21 Publicações técnico-científicas com Informação Tecnológica 

Tema: #Transferência de Tecnologia 

Os pesquisadores da EPAMIG, mesmo em teletrabalho, mantêm a produção de artigos e matérias 
para cumprir as entregas de Publicações Técnico-Científicas como: Livros, cartilhas, Informe 
Agropecuário. Entre janeiro e maio de 2021 foram 21 edições de publicações técnico-científicas com 
exemplares que podem ser adquiridos por compra ou download gratuito e estão disponíveis em 
http://www.epamig.br/publicacoes-1/. 

 

   
Capa de um dos Informes Agropecuários, cartilha e Circular produzidos pela Epamig em 2021 
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Realização de 471 Eventos Técnico-Científicos para a divulgação de Tecnologia 
Agropecuária 

 Temas: #Políticas Públicas; #Oficinas e cursos virtuais 

A Epamig mantém a realização de eventos técnico-científicos, realizando-os de forma virtual, 
cumprindo seu papel de transferir e difundir as tecnologias agropecuárias e agroindustriais geradas. 
Entre janeiro e fevereiro, foram realizados 471 eventos técnico-científicos como palestras, 
webinários, visitas técnicas, cursos, Dias de Campo. Os eventos de médio porte possuem registros 
da ordem de 6.000 mil acessos, enquanto eventos de maior porte como Expocafé (10.000 
visualizações/acessos) e Semana de Integração tecnológica – SIT (72.957). A seguir alguns desses 
eventos 

  

   



 
  

21 

   

Fotos de cartazes de eventos em que Epamig participou na realização. 

 
• Realização de Dia de Campo Virtual Silagem de Capim Capiaçu - 24 e 25 de março – Registro de 

2695 visualizações. Evento on-line devido à COVID-19, pelo canal da Epamig no YouTube: 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QwKyfgSMpXI 

• Realização do Inova Norte - Bate Papo com especialista sobre forrageiras no Norte de Minas - 30 
de março – Registro de 651 visualizações. Evento on-line devido à COVID-19, pelo canal da 
Epamig no YouTube: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Vxn8gOGDIOk 

• Realização de Webnário Sexta com Citrus 2021 – Safra e colheita – 16 e 30 abril– Registro de 431 
visualizações. Eventos on-line devido à COVID-19, pelo canal da Epamig no YouTube: Disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=tTm-RahZ–k 

• Realização do Dia de Campo – XVI Encontro Tecnológico do Café  - 29 de março –Evento on-line 
devido à COVID-19. 

• Realização do Inova Norte - Bate Papo sobre integração lavoura pecuária  - 29 de abril – Registro 
de 259 visualizações. Evento on-line devido à COVID-19, pelo canal da Epamig no YouTube: 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3C1GimYvhIM 

• Participação na Realização do evento 13º Semana de Integração tecnológica – Cadeia Produtiva 
da Pecuária Mineira – Desafios e oportunidades  - 3 a 7 de maio –Evento on-line devido à COVID-
19. 

• Realização da EXPOCAFÉ 2021 – XVI – 18 a 21 de maio –Evento on-line devido à COVID-19. 
Registro de 10.000 acessos ao site até 10/06/21. Evento continua aberto no site até 18/08/2021. 
Disponível em: https://expocafeoficial.com.br/ 

• Realização do Webnário - Dia de Campo Suinocultura - 25 de maio –Evento on-line devido à 
COVID-19, pelo canal da Epamig no YouTube: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rvt9vrF_NqE 

• Realização do Webnário – Inteligência Artificial na Agricultura - 26 de maio –Evento on-line 
devido à COVID-19, realizado pelo googlemeet. 
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Transferência e Difusão de tecnologias por meio de 41.602 mudas qualificadas 

 Temas: #Políticas Públicas 

Produzir e transferir mudas de qualidade superior visando promover o desenvolvimento da 
agricultura é uma das entregas da EPAMIG à sociedade. Entre janeiro e maio, foram transferidas 
41.602 mudas qualificadas sendo a maioria mudas de café, videira, oliveira, e ainda entregando ao 
cidadão mudas de pêssego, ameixa, atemóia, umbu e araticum. 

 

Transferência e Difusão de tecnologias por meio 5.000 quilos de sementes 

Tema: #Transferência de Tecnologia 

Mantendo todos os protocolos de segurança, a EPAMIG mantém o plantio de campos para cumprir 
com as entregas de sementes qualificadas. Entre janeiro e maio, foram 5.000 quilos de sementes 
transferidas. 

 
 

Transferência de tecnologias via matrizes e reprodutores 

Tema: #Transferência de Tecnologia 

As matrizes e reprodutores são oriundos de 
programas de melhoramento e seleção genética da 
EPAMIG e proporcionam ganhos em produtividade, 
adaptação e resistência às condições de Minas Gerais, 
o que promove avanços na cadeia produtiva e 
aumento da renda do produtor. Ao longo do ano de 
2021, até maio a ação contabilizou 35 entregas de 
animais. 

Por causa da pandemia de Covid-19, a EPAMIG vem 
realizando o Shopping Gir Leiteiro do Campo 
Experimental Getúlio Vargas em Uberaba de forma 
virtual. 

Com esta inovação digital a EPAMIG conseguiu atingir 
um número maior de produtores interessados e o 
Shopping tem sido um sucesso. 

 
 

Cartaz de Realização do 5º Shopping Gir Leiteiro EPAMIG – Venda de Matrizes e Reprodutores de alto 
valor genético - 3 a 7 de maio 
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Elaboração de 3 estudos técnicos queijo minas artesanal 

Temas: #Pesquisa e Transferência de Tecnologia 

Conforme Lei Estadual 23.157 compete à EPAMIG a validação das pesquisas referentes ao queijo 
minas artesanal. Para analisar os estudos técnicos científicos e emitir parecer quanto à validação das 
pesquisas criou-se comissão interna e a EPAMIG realizou 3 estudos técnicos até maio 2021. 

 

Aulas virtuais para continuar formando profissionais qualificados visando atender os 
segmentos laticinista, agropecuário e cooperativista 

Temas: #Agroindustrialização, #Educação para o Campo 

As aulas do Curso Técnico em Leite e Derivados do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) são 
mantidas com atividades remotas. 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. Em abril 6 alunos concluíram o 
curso técnico de agropecuária e cooperativismo. 

 

Epamig e Emater-MG se unem à Rede Morangos do Brasil para desenvolver variedades 
adaptadas do fruto 

Tema: #Agricultura familiar, #Políticas Públicas 

A EPAMIG apresentou um projeto que prevê a instalação de vários experimentos visando o 
desenvolvimento de novas variedades adaptadas às condições de solo e clima de Minas Gerais, para, 
em seguida, juntamente com a Emater-MG, instalar Unidades de Demonstração nas principais 
regiões produtoras de morango do estado. No laboratório de biotecnologia da EPAMIG Norte, será 
realizada a multiplicação in vitro de híbridos nacionais de morangueiro selecionados em programas 
de melhoramento da EPAMIG e outras instituições. 

 

Epamig nos canais de comunicação 

 Temas: #Assessoria de imprensa e repercussão na mídia; #Notícias 
destaque 

Diversas matérias jornalísticas em diferentes canais de comunicação (redes sócias, TV, jornais) 
citaram entre março e maio de 2021 algum trabalho realizado pela Epamig ou citam a contribuição 
e participação da EPAMIG na notícia destaque.  Dentre essas matérias, algumas elencadas abaixo: 

• [Band Terra Viva] Pesquisadora da EPAMIG fala de controle biológico de pragas no cafeeiro com 
extraflorais como agentes http://bit.ly/3vi5nP0 
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Foto: print de tela disponível em: https://tvterraviva.band.uol.com.br/videos/16905769/controle-
biologico-de-pragas-no-cafeeiro-com-extraflorais-como-agentes 

 
• O site www.casa.com.br trouxe matéria da pesquisadora da Epamig, Wânia Santos Neves, com 

orientações sobre como cultivar hortaliças em espaços pequenos. A matéria está disponível em: 
https://casa.abril.com.br/jardins-e-hortas/cultivar-hortalicas-espacos-pequenos/   

• Pesquisas da EPAMIG sobre plantas alimentícias não convencionais são destaque em Live. 
Matéria disponível em: https://epamig.wordpress.com/2021/03/19/pesquisas-da-epamig-
sobre-plantas-alimenticias-nao-convencionais-sao-destaque-em-live/ 

• [Diário do Comércio] Frutos do Cerrado são tema de workshop https://bit.ly/30XFDcF 

• Em workshop realizado pela Fapemig citou-se a EPAMIG dentre outras instituições que nos 
últimos dez anos desenvolveram 64 projetos que tinham alguma ligação com a biodiversidade 
do Cerrado. 

• [TV Nova] Fazenda experimental da 
Unifucamp inicia a colheita 
demonstrativa da EPAMIG. Vídeo em  
https://bit.ly/3tBpqGl . 
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Foto: pesquisador da Epamig em entrevista ao canal do youtube da TV Nova Monte Carmelo onde fala 
do projeto. 

Foto: Presidente da EPAMIG no II Encontro de Mulheres do Agronegócio e Café bit.ly/3vGjjm0 

 
• [O Globo] Conheça os melhores e mais premiados azeites nacionais 

https://glo.bo/3waM9eL 

 

 

 
Foto: Azeite da Epamig em material elaborado pela ASCOM em ocasião da premiação do azeite 

 
o A EPAMIG é a responsável pelo primeiro azeite de oliva extravirgem do Brasil e pela 

adaptação da cultura em nosso território. O jornal “O Globo” trouxe informações sobre a 
nova safra de azeites nacionais e uma lista na qual indicam os "dez dos melhores exemplares 
nacionais", selecionados pela publicação entre os 74 que constam no Guia dos Azeites do 
Brasil. 

• [TV Aparecida] Conheça a produção de azeites em Maria da Fé/MG https://bit.ly/3cdWrCV  . Na 
entrevista pesquisador da Epamig conta a história do cultivo da oliveira no Brasil e o trabalho de 
pesquisa da Epamig no tema. Vídeo com mais de 1500 visualizações. 
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Foto: canal do youtube da TV Aparecida com a matéria sobre azeite em Maria da Fé 
• [TV Integração, Globo] Veja detalhes sobre a produção de queijo artesanal na Zona da Mata 

mineira http://bit.ly/3cTRzli (a partir de 14m e 40s). 

• [Faemg] Cursos em campos experimentais na Regional de Passos - https://bit.ly/39cr2i1 

• [Estadão] O novo mapa do vinho no Brasil - https://bit.ly/3fouQAQ. A matéria mostra como a 
técnica de dupla poda desenvolvida pela Epamig vem contribuindo para o desenvolvimento da 
vitivinicultura em Minas Gerais. O material jornalístico produzido pelo Estadão é protegido por 
lei. 28/03/2021 

• [Rio Times Online] Brazil’s new wine map – the emergence of wineries in non-traditional regions 
-  https://bit.ly/3cwyzdF . A matéria cita a técnica da dupla poda desenvolvida pela Epamig como 
propulsora da expansão da produção vinícola no Brasil para regiões com Minas Gerais e São 
Paulo 28/03/2021 

 

Foto: site do jornal com a matéria 

 
• [Brasil Vinhos] - A paulista Casa Verrone investe no enoturismo e oferece atrações que vão além 

de seus ótimos vinhos - https://bit.ly/3fmXqlU . 

• [CNN Brasil] Um convite para conhecer vinhos da Serra da Mantiqueira bit.ly/2OVLNI3. A matéria 

• As matérias que falam do investimento e crescimento do enoturismo citam a importância da 
dupla poda, técnica desenvolvida por pesquisador da Epamig. 24/03/2021 

• [Diário do Comércio] Palma é opção para alimentação do rebanho bit.ly/2Q0Thdr. 15/04/2021. 
A matéria cita os benefícios da Palma e fala do evento Palmatech que será promovido pela 
Epamig em setembro de 2021. 

• [Jornal do Produtor] EPAMIG avalia adaptação de uvas Syrah em diferentes áreas da região 
Sudeste bit.ly/2Q71CMo. A matéria informa que a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig) e o Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras 
(DCS/Ufla) realizam estudos sobre clima, solos e desempenho agronômico e fisiológico da videira 
Syrah em diferentes cidades do Sudeste brasileiro. 

• [Tribuna Sul de Minas] Azeites da safra nacional 2021 chegam ao mercado bit.ly/32jt3p1. O 
azeite da Epamig e as pesquisas com olivicultura realizados no Campo Experimental da Epamig 
em Maria da fé são destaques nessa reportagem. 14/04/2021 

• [Fundação Ecológica] Cordislândia (MG) faz parte da mais nova região vitivinicultora do Brasil 
com auxílio da EPAMIG bit.ly/2RKfJYN 

• [Leopoldinense] Leopoldina renova participação no Programa Pró-Mananciais. EPAMIG é 
instituição parceira https://bit.ly/3stzXm2 09/04/2021 



 
  

27 

EPAMIG divulga datas da 2ª. edição do Palmatech 

Temas: #Inovação, #Tecnologia e Negócios, #Transferência de 
Tecnologia 

Anunciado Evento que será realizado no mês de setembro com programação híbrida. 

O evento, que vai discutir a cultura da palma forrageira e os diversos usos da planta, terá atividades 
virtuais e cursos presenciais, promovidos em diferentes regiões do semiárido brasileiro, respeitando 
as normas de prevenção à Covid-19 que estejam vigentes em cada local, no período. A programação 
virtual contará com o 1º. Simpósio Mineiro sobre a Cultura da Palma Forrageira (SimpaIma), evento 
técnico-científico composto por painéis temáticos, palestras e apresentação de trabalhos, e com o 
1º. Palmathon, um hackathon com foco em inovações para a mecanização da atividade. 

 

Pesquisas com recursos hídricos 

Temas: #Pesquisa e Transferência de Tecnologia 

No Dia Mundial da Água, EPAMIG destaca projetos de pesquisas com recursos hídricos 

Recentemente, a empresa de pesquisa agropecuária ocupou posições de destaque nesses cenários, 
como a relatoria da Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e Irrigação, a secretaria adjunta do 
CBH Paraopeba, e a participação na diretoria expandida do CBH Velhas, ambas bacias hidrográficas 
responsáveis pelo abastecimento da região mais populosa de Minas Gerais. Disponível em: 
https://bit.ly/39gzhcW. 

 
 

 Imagem: Peças feitas pela Epamig por ocasião do Dia Mundial da Água 
  

Publicação de relatório de entregas da Epamig à sociedade 

Temas: #Políticas Públicas, #Pesquisa e Transferência de Tecnologia 

Anualmente a Epamig disponibiliza o Relatório Anual que é disponibilizado no site da empresa e onde 
todo cidadão pode ter acesso às principais entregas da Epamig à sociedade bem como ações internas 
realizadas no período de um ano. O Relatório 2020 encontra-se disponível em: bit.ly/3agHs9U 
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IMAGEM - Capa do Relatório 2020. 

 
 

Atenção aos empregados no teletrabalho 

Tema: #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. 

 

 
Foto da página da intranet Epamig 

 
• 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. 

• Reuniões periódicas do Departamento de Gestão de Pessoas com as gerêcias 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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• Onda Roxa – Em março/2021 reuniões online extraordinárias do Departamento de Gestão de 
Pessoas e Auditoria com as gerências regionais de cada uma das 5 regionais e 2 institutos da 
Epamig, bem como emissão de Circular EPAMIG/DPGP nº. 4/2021 sobre orientação e 
asseveração de medidas preventivas contra a Covid-19 com quando da criação de Onda Roxa no 
Plano Minas Consciente. 

• Orientação sobre afastamento de gestante de atividade presencial - Circular EPAMIG do DPGP 
nº. 5/2021 acerca da Lei Nº 14.151 sancionada pelo Governo Federal em 12 de maio de 2021, 
que determina que a gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho 
presencial, sem prejuízo de sua remuneração, devendo ficar à disposição para exercer as 
atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho,trabalho remoto ou outra forma de 
trabalho a distância. 

• Realização de Videoconferência: EPAMIG e vice-governador Paulo Brant Pauta: A importância 
do funcionalismo público e da EPAMIG para um Estado melhor. 

  

 
Foto do convite reunião interna com vice-governador 

 
• Criação de vídeo institucional: No marco de um ano de teletrabalho o vídeo elaborado pela 

Assessoria de Comunicação leva mensagem aos empregados da Epamig. O vídeo mostra que o 
aprendizado e o uso de ferramentas virtuais permitiram que a Epamig mantivesse a conexão 
interna e ainda aumentasse o contato com o público externo realizando eventos virtuais que 
contaram com participação de público nacional e internacional. 

 

  

Foto: tela inicial do vídeo enviado aos empregados 
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Elaboração de prognóstico climático 

Tema: #Monitoramento climático 

O material elaborado pelos pesquisadores Williams Ferreira (Embrapa Café/ EPAMIG) e Marcelo 
Ribeiro (EPAMIG) encontra-se disponível em: https://epamig.wordpress.com/2021/03/15/outono-
pode-favorecer-a-cafeicultura/ 

 

Foto : ASCOM EPAMIG 
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INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA 

Manutenção da prestação dos Serviços Públicos 

Temas: #Dinamização/retomada econômica durante a pandemia, 
#Manutenção da prestação dos serviços públicos, 

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. 

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. 

A implementação da tecnologia no dia a dia da instituição tornou possível a realização de reuniões 
semanais, de forma virtual, com as 21 (vinte e uma) coordenadorias regionais e com as 8 (oito) 
gerências, no intuito de nivelar as informações, conhecimentos e procedimentos. Neste momento 
os índices alcançados para as atividades são monitorados, assim como ocorre a exposição das 
dificuldades enfrentadas, análise da situação da pandemia e no caso de dúvidas, as mesmas são 
sanadas. Esta ferramenta aproximou de forma extraordinária o campo da sede. 

O mesmo podemos dizer para o atendimento ao público externo que se adaptou e várias demandas 
puderam ser atendidas por meio de reuniões virtuais. 

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. 

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. 

Também foi realizado o terceiro curso de Certificação Fitosanitária de Origem CFO/CFOC totalmente 
on line. 
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Dados do setor agropecuário 

Tema: #Informações/dados sobre os efeitos da pandemia no setor 
agropecuário, #Dados do Setor Agropecuário 

Cadeia produtiva da bovinocultura de corte: Até o mês de abril foram abatidos 882.096 bovinos. 

Cadeia produtiva de aves: No primeiro quadrimestre de 2021, foram transportados 533.997.419 aves 
e ovos férteis produzidos no Estado, as principais finalidades foram abate, engorda e incubação, que 
juntas movimentaram 514.352.509 aves (96,32%) do total de aves. O trânsito intraestadual 
representou 83,23 % da produção. 

Cadeia produtiva de suínos: Até abril foram abatidos 2.297.494 suínos, correspondendo a um 
aumento de 3,84% na variação média para o abate total comparado com o mesmo período no ano 
anterior. 

Cadeia produtiva da bovinocultura de leite. Quanto ao status de funcionamento dos 
estabelecimentos ao longo da pandemia, foi verificado aumento considerável do retorno do 
funcionamento normal, chegando no último período analisado a 66,84%, demonstrando a adaptação 
do setor produtivo a atual realidade de comercialização dos produtos. 

Avaliação e aprimoramento de políticas públicas direcionadas para o setor rural 

Temas: #Avaliação, #Políticas Públicas 

Participação no VII Seminário de Políticas Públicas realizado pela SEAPA, na parte 2 (dia 25/05), com 
a palestra sobre as Políticas Públicas para Defesa Agropecuária e na parte 3 (01/06) com a palestra 
sobre certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais. 

 

Retirada da vacinação contra Febre Aftosa 

Temas: #Bovinocultura,#Desenvolvimento Sustentável 

Participação na reunião da Equipe Gestora (dia 27/05), para acompanhamento dos avanços das 
etapas do projeto estratégico para a retirada da vacinação contra a Febre Aftosa no estado de Minas 
Gerais e em reunião do bloco IV (10/06) para estudo da situação e perspectivas levantadas pelos 
grupos gestores estaduais, para a retirada da vacinação contra Febre Aftosa, nos estados 
participantes do bloco. 

Queijos artesanais 

Tema: #Agroindustrialização, #Queijos Artesanais 

Publicação da Portaria que define o período de Maturação do Queijo Minas Artesanal produzido nas 
microrregiões de Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo 
Mineiro. 

Publicação da Portaria que estabelece o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo 
Artesanal de Alagoa e Mantiqueira de Minas. 
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Ações voltadas para saúde dos servidores 

Tema: #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 contingência Covid-19 conforme 
orientação do comitê deliberativo e SEPLAG, vide Versões 1.20.1 de 05/05/2021; 

• Respeito às Diretrizes do Programa Minas Consciente e dos Decretos Municipais; 

• 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. 

• Em algumas unidades descentralizadas os servidores optaram por voltar ao trabalho presencial 
seguindo com o devido rigor, todos os protocolos de segurança e sempre que possível 
agendando o atendimento ao publico externo, sempre atentos aos riscos, aferição de 
temperatura e uso dos EPIs. 

 
 
 


