RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ABANORTE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020

Caros associados,
Mais do que nunca o momento é de manter nossos associados bem informados sobre os trabalhos empreendidos por esta gestão. O esforço exigido é muito maior num
tempo que a interlocução com as organizações e o governo é muito mais difícil. São
muitas restrições de contato e locomoção em meio a pandemia. Neste momento as
atenções do mundo tem foco específico e tudo o mais ficou em segundo plano. Ainda
assim e com todos os cuidados, seguimos com o nosso expediente regular para prestar o melhor atendimento e manter o nosso compromisso de apoio incondicional e
permanente aos fruticultores associados!
Principais ações realizadas


Promoção de ajustes importantes no documento Plataforma de Reivindicações da
Fruticultura Irrigada do Norte de Minas, visando a sua modernização e inclusão do
status das demandas, cujos projetos já estão em execução;



Reunião com o novo Superintendente da CODEVASF para apresentação da Diretoria Executiva da Abanorte e obter retorno dos projetos em execução;



Realização do Curso de CFO em parceria com o IMA;



Participação na solenidade de posse da nova Chefia da EPAMIG;



Reunião com o grupo Banaforte para debater sobre alternativas de produção frutícola na região;



Atuação junto à SEMAD e SEAPA para tratar do PL 5188/2018;



Reintegração do Distrito de Irrigação de Jaíba ao quadro social da ABANORTE;



Elaboração do Plano de Trabalho de 2020/2021.



Elaboração do Plano de comunicação 2020;



Mobilização de parceiros para continuidade dos testes da banana prata para exportação;



Atualização do banco de dados relativos aos cadastros de associados;



Participação na cerimônia de inauguração da reforma da sede do Sindicato dos
Produtores Rurais de Janaúba, ocasião em que foi realizada uma apresentação
pela Presidente Nilde Antunes, sobre os impactos da fruticultura irrigada no desenvolvimento regional. Este evento contou com a participação do Sr. Renato Bolsonaro e do Presidente da Conaban – Sr. Jeferson Magário;



Realização da primeira reunião anual do Conselho Diretor;



Realização da Assembleia Geral Ordinária;



Contratação de empresa Luchesse Comunicação e Marketing para realização de
parte das atividades de comunicação institucional;



Elaboração e aprovação do Projeto Fundeci – Banco do Nordeste para modernização da cotação da banana e previsão de safra;



Elaboração do Manual de Orientação para Prevenção no Campo ao Coronavírus;



Realização de auditorias de certificação Global Gap;



Desenvolvimento do mapa da área delimitada Região do Jaíba;



Publicação da portaria do IMA reconhecendo a tradição da Região do Jaíba na
produção de frutas de qualidade;



Participação em reuniões da ADENOR, para alinhamento e construção do Plano
Integrado de Desenvolvimento Regional;



Realização do lançamento do projeto de vídeos técnicos desenvolvidos pelo Diretor Técnico Francisco Rodrigues;



Realização de reunião com a participação do Distrito de Irrigação do Gorutuba e
Sr. Elias Teixeira (Plena Consultoria) para alinhamento sobre aspectos técnicos do
projeto de tubulação do Gorutuba;



Participação na reunião preparatória do Fórum Técnico Regional Norte de Ciências e Tecnologia do Estado de Minas Gerais;



Participação em reunião com o Sindicato Rural de Janaúba e Senar para construção do planejamento de cursos e oficinas durante a exposição agropecuária de
Janaúba;



Realização de campanha nas redes sociais para estimular o consumo de frutas.

Principais projetos e ações em desenvolvimento:



Proposição de sugestões à IN 13 sobre a pulverização aérea;
Mobilização irrigantes e sociedade civil organizada para as eleições do CBH-São
Francisco;
Realização reunião técnica com a SEMAD e SEAPA sobre o PL 5188/2018;
Atualização dos regimentos internos da ABANORTE e da Região do Jaíba para finalização do processo de Indicação Geográfica – IG;
Continuidade da atualização do cadastro dos fruticultores;



Aprovação e divulgação do Plano de Trabalho 2020-2021 da ABANORTE.








Este é um momento de grandes turbulências e incertezas na vida de toda a humanidade, quando percebemos o quanto somos pequenos e vulneráveis. Mas um momento
também de fortalecimento das nossas convicções e forças, dentro do sistema econômico do Brasil e do mundo.
O agronegócio é um organismo cheio de vida, de energia e de muita responsabilidade
pela perpetuidade da vida humana, com saúde e vigor para enfrentar tempos até então desconhecidos.
A Abanorte – que conforme o nosso grande amigo João Damásio Filho – às vezes trabalha em silêncio, tem por vocação a defesa da fruticultura regional em todas as suas
nuances e possibilidades.
Seguimos à disposição dos fruticultores!
Gratidão sempre!

Diretoria Executiva da ABANORTE

Janaúba (MG), 15 de abril de 2020.

