
RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ABANORTE  

 AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E  DEZEMBRO/2020 

Caros associados, 

Ao finalizar mais um ano de gestão à frente da nossa organização regional de gover-

nança da fruticultura norte mineira - ABANORTE, relatamos as principais ações em-

preendidas  na defesa dos interesses deste segmento. Novos desafios surgem a cada 

dia e através do comprometimento e trabalho voluntário deste time que compõe a Di-

retoria Executiva, muitos resultados positivos foram alcançados. Para o ano que se 

inicia seguimos otimistas e perseverantes na busca de soluções necessárias para re-

afirmar nossa região como referência na produção de frutas com qualidade, saudabi-

lidade e segurança do alimento. Junte-se a nós nesta caminhada ! 

Principais ações realizadas 

 Realização de Agenda Técnica da Abanorte com apresentação dos temas: Oportu-

nidades comerciais no mercado internacional - Programa AGRO BR e Como reduzir 

os custos de produção, maximizar o desempenho produtivo e alcançar níveis eleva-

dos de lucratividade, em parceria com a FAEMG, CNA e  Avilla Consulting;  

 Levantamento dos custos de produção da banana prata e banana nanica produzi-

da na região através do Programa Campo Futuro, em parceria com a CNA, FAEMG e 

os Sindicatos Rurais de Janaúba e de Jaíba e Matias Cardoso; 

 Inovações no sistema da Cotação ABANORTE da banana com a desvinculação da 

fruta de 1ª e de 2ª qualidade e o estabelecimento de duas reuniões semanais;  

 Aprimoramento da sistema inteligência de mercado com a aquisição de nova má-

quina para processamento das informações; 

 Diálogo com as principais regiões produtoras para alinhamento de mercado e unifi-

cação da precificação da banana;  

 Apresentação dos Projetos Laboratório Tecnológico da Fruticultura e Programa de 

Certificação ABANORTE junto às lideranças políticas e institucionais para levanta-

mento de recursos para implantação; 

 Conexão com startups especializadas nos desafios do agro para inserção tecnológi-

ca da fruticultura regional, em parceria com a FAEMG e o NovoAgro Ventures; 

 



 

 Prospecção de editais para captação de recursos via projetos de inovação; 

 Prestação de contas aos associados através das reuniões periódicas do Conselho 

Diretor; 

 Debates do Conselho Regulador sobre a proteção da marca coletiva,  indicação ge-

ográfica, e desligamento de fruticultores da marca coletiva; 

 Depósito do processo de Indicação Geográfica de Origem (IG) da Região do Jaíba 

junto ao INPI; 

 Participação como membro da Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e Irriga-

ção do CEPA-SEAPA e inclusão das demandas regionais nos debates deste fórum; 

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

SEAPA sobre a reforma tributária e os impactos no setor de fruticultura; exportação  

e mercado de frutas; e situação atual fundiária do projeto Jaíba; 

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

comercialização de frutas via e-commerce; projeto de promoção às exportações de 

frutas; ações do Comitê de Minor Crops; situação atual e desafios da rastreabilida-

de de frutas; e reforma Tributária; 

 Participação nas oficinas do Comitê do CBH-Verde Grande para análise e validação 

das melhores propostas de incremento da oferta hídrica no Norte de Minas;  

 Participação como patrocinador no lançamento do Curso de Rastreabilidade do 

Programa RAMA da ABRAS com o objetivo de fortalecer a gestão de FLVs e fornecer 

alimentos seguros aos consumidores;  

 Participação nos debates do PRODETER – Programa de Desenvolvimento Territori-

al, coordenado pelo BNB, sobre as ações realizadas do plano de ação territorial; 

 Alinhamento das demandas de treinamento para a fruticultura irrigada junto ao SE-

NAR; 

 Participação da Presidente Nilde Antunes no evento Empreendedoras do Agro com 

abordagem sobre a exportação de frutas no Norte de Minas; 

 Prospecção e contato com especialistas da área de biotecnologia do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas da USP - IPT com o objetivo de alinhar informações sobre o 

fusarium raça 4 tropical e estabelecer parcerias; 

 Realização de evento para apresentação do Programa AGRO BR para exportação 

de frutas, com visitas às fazendas certificadas Global Gap e inclusão dos fruticulto-

res no programa; 



 

 Indicação dos Coordenadores das Câmaras Setoriais das Frutas e atualização dos 

seus regulamentos; 

 Levantamento das ocupações irregulares no Perímetro Irrigado do Gorutuba para 

busca de soluções junto aos órgãos competentes; 

 Celebração de convênio com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para de-

senvolvimento de um modelo de gestão de custos na bananicultura norte mineira; 

 Levantamento de recursos para continuidade das pesquisas de conservação da 

banana prata juntos aos agentes comerciais, técnicos e fruticultores da região; 

 Gestão junto à SEAPA – titular dos lotes agrícolas – e a CODEVASF – proprietária 

da infraestrutura parcelar de irrigação, para celebração de novo instrumento jurídi-

co que permita a execução das transferências e titularidades dos lotes agrícolas do 

Projeto Jaíba de agricultores familiares para assegurar a necessária segurança jurí-

dica; 

 Requerimento de atuação junto ao Senador Carlos Viana para providências urgen-

tes no sentido de corrigir as variações de tensões nas redes de distribuição e seus 

severos comprometimentos para a irrigação noturna no Perímetro Irrigado do Goru-

tuba; 

 Estruturação e adequação do Plano de Trabalho ABANORTE 2021; 

 Atualização da Plataforma de Reivindicações da Fruticultura Irrigada do Norte de 

Minas; 

 Realização do Curso de Operação de Drones em parceria com o Sindicato Rural de 

Janaúba, FAEMG e SENAR; 

 Realização de live sobre o Mercado e Perspectivas da Mangicultura, em parceria 

com a HF Brasil/CEPEA e Manga Clara Consultoria; 

 Permanente mobilização de fruticultores e operadores do mercado da fruta para 

participação nas reuniões de cotação e continuidade nas contribuições por cargas 

comercializadas. 

 

 

 

 



 

 

 Levantamento de novos produtores para o Projeto Certificação 2021; 

 Finalização do site Abanorte e Aplicativo; 

 Atualização permanente do cadastro dos fruticultores; 

 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; 

 Captação de recursos para o projeto de Certificação Abanorte e Laboratório Tec-

nológico da Fruticultura; 

 Aprimoramento do processo de cotação das demais frutas; 

 Reuniões institucionais com os associados ABANORTE; 

 Desenvolvimento de novo vídeo da governança regional da fruticultura do norte de 

minas; 

 Criação da Câmara da Uva. 

 

“Dificuldades preparam pessoas comuns  

para destinos extraordinários.” 

 

Seguimos à disposição dos fruticultores! 

 

Gratidão sempre! 

 

 
 

Diretoria Executiva da ABANORTE 

 
 

 

Janaúba (MG), 11 de dezembro de 2020. 

Próximas ações e projetos em desenvolvimento: 


