RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ABANORTE
JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO , ABRIL E MAIO/2021

Caros associados,
Apresentamos a seguir o relato das principais ações realizadas em 2021.


Apresentação à CODEVASF parceria e captação de recursos dos projetos: Exportação da Banana Cavendish e Prata; Certificação ABANORTE; Branding + Mercado;
Laboratório Tecnológico da Fruticultura; Incremento da Oferta Hídrica;



Captação de recursos com apoio da Manga Clara Consultoria para o projeto FrutiClima/Estações Meteorológicas junto à Yara, Agripec, Stoller e Parceria Agrícola;



Mobilização e organização do grupo de bananicultores para o Projeto Recertificação Global GAP 2021, com entrada de 03 novos produtores: 12 fruticultores – 15
fazendas - 2.074 ha;



Renovação do Acordo de Cooperação Técnica entre o IMA e a ABANORTE para
emissão de PTVs e lacre de cargas em Jaíba e Janaúba, além de subsidiar a Inteligência de Mercado da ABANORTE;



Colheita e embalagem da banana prata para finalização do teste de conservação
da vida verde com fins de exportação; e articulação com o Porto de Salvador e
Green Keeper para realização de container teste da banana prata;



Participação nos debates do PRODETER – Programa de Desenvolvimento Territorial, coordenado pelo BNB, sobre as ações realizadas do plano de ação territorial;



Apresentação ao Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) da SEAPA das demandas ambientais prioritárias para o desenvolvimento da fruticultura norte mineira;



Realização de reunião com lideranças da região do Vale do Ribeira para alinhamento do mercado da banana e do processo de cotação;



Suporte ao Governo de Minas, através do IDENE, no levantamento de informações
sobre o potencial exportador da região; e reunião com o IDENE para apresentação
de demandas;



Realização de compras coletivas de balanças para associados a preços especiais;



Parceria com o laboratório JLA que beneficia os associados da ABANORTE com preços especiais para análise de resíduos de agroquímicos;



Permanente mobilização de fruticultores e operadores do mercado da banana para participação nas reuniões de cotação e continuidade das contribuições por cargas;



Treinamento da equipe ABANORTE nas ferramentas de análise de dados para
aperfeiçoar a inteligência de mercado e das reuniões da cotação da banana;



Realização de duas reuniões virtuais por semana da Cotação da Banana com
apresentação de informações dos mais importantes polos produtivos do país; das
tendências de preço nos principais CEASAS; do cenário da produção de banana e
análise do mercado em todas as regiões de Minas Gerais.



Levantamento e estruturação de dados da produção e comercialização da tangerina para dar suporte à futura cotação da fruta;



Adequação do Escritório ABANORTE em Jaíba para atender os fruticultores;



Inscrição nos Comitês das Bacias do Rio São Francisco e do Verde Grande, para
concorrer ao cargo de membro destes importantes fóruns de debates;



Atuação junto às lideranças políticas e institucionais pela reestruturação das estradas do Projeto Jaíba;



Apresentação das demandas prioritárias da fruticultura irrigada durante audiência
do projeto Recomeça Minas promovido pela ALMG;



Participação na construção do Planejamento Estratégico nacional das cadeias
produtivas da manga e do limão promovido ABRAFRUTAS;



Mobilização das diversas regiões produtoras de banana para a realização de ação
conjunta junto ao MAPA para implementação do Plano de Controle e Vigilância do
fusarium oxyporum f.sp cubense raça 4 tropical (Foc R4T);



Apresentação da marca coletiva Região do Jaíba no Curso de Indicações Geográficas promovido pela ABPI/WIPO ;



Reunião com o Senador Carlos Viana, CODEVASF e IDENE com apresentação da
fruticultura e suas principais demandas;



Parceria na realização do evento Capacitação Técnica na Cultura da Banana, com
abordagem do Diretor Técnico, Francisco Rodrigues, sobre o mercado e perspectivas;



Reuniões técnicas com o MAPA, EMBRAPA e IMA para implementação do Plano
Nacional de Controle e Vigilância ao Fusarium oxysporum f.sp cubense raça 4 tropical (Foc R4T);



Presença nos debates de alocação de água do sistema hídrico do Bico da Pedra,
promovidos pela ANA;



Realização de Cursos de Operação de Drones em parceria com o Sindicato Rural
de Janaúba, FAEMG e SENAR ;



Prestação de contas do exercício de 2020 durante a Assembleia Geral Ordinária;



Reunião com o Prefeito de Jaíba, Reginaldo Silva, para apresentação dos projetos
para o desenvolvimento da fruticultura, especialmente sobre a UMIPTT— Unidade
Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia, em parceria com as instituições
de pesquisa atuantes na região.

Principais projetos e ações em desenvolvimento:




Mobilização nacional para implementação do Plano de Controle e Vigilância do fusarium oxyporum f.sp cubense raça 4 tropical (Foc R4T);
Desenvolvimento de novo vídeo da governança regional da fruticultura do norte de
minas;



Finalização do site ABANORTE e desenvolvimento de novo Aplicativo;



Captação de recursos para os projetos priorizados;



Aprimoramento do processo de cotação das demais frutas;



Continuidade da atualização do cadastro dos fruticultores;



Realização de live sobre o mercado e reposicionamento estratégico da região.

Seguimos à disposição dos fruticultores!
Gratidão sempre!
Diretoria Executiva da ABANORTE

Janaúba (MG), 31 de maio de 2021.

