
RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ABANORTE  

 ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020 

Caros associados, 

Com o propósito de aproximar o diálogo e manter informados os nossos associados, 

relatamos periodicamente as principais ações empreendidas pela ABANORTE na de-

fesa dos interesses da fruticultura norte mineira. A pandemia e seus fortes impactos 

sobre a vida das pessoas e na maioria das atividades econômicas nos limitaram para 

uma atuação mais efetiva, sobretudo para aquelas ações que demandam desloca-

mentos e contatos pessoais. Seguimos com o nosso trabalho com foco na exploração 

de todo potencial que se apresenta nestas circunstâncias, sobretudo através de tra-

balho remoto e uso das videoconferências. Estamos otimistas de que este será um 

ano de muita superação para o nosso segmento ! 

Principais ações realizadas 

 Captação de recursos da ordem de R$300.000,00 por meio do Projeto desenvolvi-

do pela ABANORTE em parceria com a UNIMONTES submetido ao FUNDECI – Fun-

do de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – por meio do Banco do Nordeste, 

que tem como objetivos: 01) Promover a  modernização da sistema de  cotação da 

fruta  banana; 02) Desenvolver um programa de  previsão de safras;  e 03) Promo-

ver melhorias no padrão de classificação da fruta;  

 Participação na cerimônia de assinatura da ordem de serviço da retomada da obra 

de tubulação do Projeto Gorutuba, ação prioritária da Plataforma de Reivindica-

ções da ABANORTE;  

 Certificação de 14 fazendas de banana e uva no protocolo Global Gap com 100% 

de aproveitamento;  

 Lançamento do projeto de estruturação da Certificação ABANORTE com a coorde-

nação do Diretor Técnico, Francisco Rodrigues;  

 Criação do Comitê Técnico Regional em parceria com os técnicos da região, a EM-

BRAPA e outros centros de pesquisa para as seguintes tratativas:  Pulverização aé-

rea; programa nacional de bioinsumos; e a Instrução Normativa 30 que trata da 

implementação do plano de contingência do fusarium raça 4 tropical; 

 Renovação do acordo de cooperação técnica com o IMA, relativos aos lacres de 

carga em horário diferenciado e o plano de contingência do fusarium raça 4 tropi-

cal; 



 

 

 Criação da Câmara Setorial da Poncã com apoio do Diretor Regional de Pirapora, 

Ricardo Watanabe; 

 Campanha de estímulo ao consumo de frutas e fortalecimento da comunicação 

institucional nas redes sociais; 

 Avaliação de tecnologias para desenvolvimento de novo site e aprimoramento do 

App ABANORTE; 

 Concessão de entrevista pela Presidente da ABANORTE, Nilde Antunes, ao Canal 

Rural, Programa Miguel Daoud, com abordagem dos temas: aumento dos custos 

de produção em função da taxa de câmbio e do aumento da energia, e os impac-

tos da pandemia na comercialização de frutas; 

 Participação da Presidente da ABANORTE, Nilde Antunes, a convite do conferen-

cista Luiz Tejon, na webinar da UPL sobre Saúde Vegetal na Bananicultura; 

 Participação junto à Câmara Setorial da Fruticultura do MAPA, de debates sobre: 

minor crops, desafios logísticos na exportação de frutas e impactos da pandemia 

sobre o segmento da fruticultura nacional; 

 Participação nos debates da Câmara Técnica Estadual de Fruticultura do CEPA/

SEAPA sobre: a criação de uma associação mineira de fruticultores, o mercado de 

frutas, linhas de crédito e criação da Câmara Técnica Estadual de Irrigação; 

 Participação no debate da Comissão Técnica de Fruticultura da FAEMG sobre o 

Projeto AGRO BR para potencializar a exportação de frutas; 

 Participação na construção Plano de Desenvolvimento Regional em parceria com 

outros segmentos da economia, liderados pelo Instituto de Desenvolvimento do 

Norte e Nordeste de Minas — IDENE; 

 Prospecção e contatos para acesso a tecnologias para o uso eficiente da água 

(Water Retainer) por meio de projetos internacionais; 

 Adequações na gestão da ABANORTE a fim de promover alinhamento financeiro e 

de pessoal, compatível com as atuais demandas do quadro social; 

 Mobilização de fruticultores e operadores do mercado da fruta para participação 

nas reuniões de cotação e continuidade nas contribuições por cargas comerciali-

zadas, com uma forte atuação das Diretoria Regionais; 

 Aprovação em AGE da documentação obrigatória para finalização do processo de 

Indicação Geográfica de Origem da Região do Jaíba; 

 



 

 

 Suspensão da mensalidade da marca coletiva Região do Jaíba até agosto/2020, 

pelo Conselho Regulador da Marca; 

 Participação na construção de uma contraproposta do setor rural sobre a cobran-

ça pelo uso da água, liderada pela FAEMG; 

 Participação no processo de Alocação de Água do Sistema Hídrico do Verde Gran-

de e do Bico da Pedra; 

 Participação nas oficinas do Comitê do CBH-Verde Grande para analisar as melho-

res propostas de incremento da oferta hídrica no Norte de Minas;  

 Apoio institucional à instalação da fábrica de embalagens EPS – Rizofort, dentro 

do Projeto Jaíba; 

 Participação nos debates do PRODETER – Programa de Desenvolvimento Territori-

al, sobre panorama regional de frutas em meio à pandemia, linhas de crédito, 

perspectivas econômicas e adequação de plano de ação territorial. 

 

 Realização de eventos da Agenda Técnica da ABANORTE sobre exportação e otimi-

zação dos processos produtivos; 

 Desenvolvimento de proposta jurídica para o tema da Mata Seca que impede o 

desenvolvimento da fruticultura regional; 

 Construção da proposta de sugestões à IN 13 sobre a pulverização aérea; 

 Desenvolvimento do FRUITECH – Boletim Tecnológico da Fruticultura em parceria 

com a UNIMONTES, UFMG, IFNM e Manga Clara; 

 Atualização permanente do cadastro dos fruticultores; 

 Revitalização das Câmaras Setoriais das Frutas da Abanorte e revisão dos seus 

regulamentos; 

 Implantação da previsão de safras, modernização do padrão e do processo de co-

tação da fruta banana, conforme Projeto FUNDECI; 

 Atuação junto ao MAPA para revogação da IN 46/2017 que trata da importação 

da banana do Equador; 

 Desenvolvimento do projeto de certificação Abanorte; 

 

Próximas ações e projetos em desenvolvimento: 



 Desenvolvimento do projeto de instalação de um laboratório de tecnologia para 

produção de conhecimento, vídeos técnicos e orientadores para o setor da fruti-

cultura; 

 Criação da Câmara da Uva. 

 

“Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muito tra-

balho e persistência.”  

Henry Ford.  

 

Seguimos à disposição dos fruticultores! 

 

Gratidão sempre! 

 

 
 

Diretoria Executiva da ABANORTE 

 
 

 

Janaúba (MG), 29 de julho de 2020. 

Próximas ações e projetos em desenvolvimento: 


