
RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ABANORTE  

 JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021 

Caros Associados,  

A seguir relatamos as principais ações empreendidas pela Diretoria Executiva da ABA-

NORTE, composta por 08 (oito) profissionais que trabalham voluntariamente na defesa 

dos interesses coletivos da fruticultura norte-mineira. Os desafios são muitos, mas se-

guimos convictos de que através da gestão colegiada e da doação de tempo e talento, 

vamos construindo soluções assertivas para este polo de fruticultura e consolidando a 

ABANORTE como referência nacional, quando se trata de governança regional de fru-

tas tropicais. 

 Insistente atuação junto à CODEVASF, SEAPA, Governo do Estado e ao Senador Car-

los Viana para retomada e conclusão da obra de tubulação do sistema de água do 

Projeto Gorutuba ; 

 Reunião com o Governador Romeu Zema E S Secretária de Estado da Agricultura, 

Sra. Ana Valentini, para reiterar as demandas prioritárias da fruticultura regional; 

 Formalização de reivindicação junto às lideranças políticas e institucionais para 

uma solução definitiva sobre as invasões da reserva legal do Projeto Jaíba; 

 Criação do grupo de trabalho do Raça 4 Tropical Foc R4T, integrado por fitopatolo-

gistas e fitotecnistas da EPAMIG, UNIMONTES, IFNMG, UFMG e EMBRAPA, e profis-

sionais da defesa vegetal do Estado; 

 Formalização junto às instituições de pesquisa para os desafios técnicos na cultura 

da banana que necessitam de atuação dos fitopatologistas e fitotecnistas; 

 Membro integrante e agente financiador do Projeto de Lei da Política Estadual de 

Irrigação, no âmbito da Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e Irrigação da 

SEAPA, para buscar as soluções das questões fundiárias, ambientais e defesa dos 

interesses do sertão norte mineiro; 

 Eleição como membro nos Comitês das Bacias do Rio São Francisco e do Verde 

Grande, para debates das questões hídricas destas bacias ; 

 Participação como integrante da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do CBH-Verde 

Grande; 

Principais ações realizadas 



 

 Integração da Rede Nacional de Agricultura Irrigada – RNAI – a convite da EMBRA-

PA por indicação da SEAPA ; 

 Levantamento e apresentação à SEAPA de demandas de inovação tecnológica na 

fruticultura para a busca de parcerias ; 

 Participação nos debates do PRODETER – Programa de Desenvolvimento Territori-

al, coordenado pelo BNB, sobre o plano de ação territorial ; 

 Certificação de 12 bananicultores que representam 15 fazendas e 2.074 ha no 

protocolo Global GAP; 

 Retomada do Projeto Medida Certa com dia de campo para sensibilização e capaci-

tação de bananicultores na classificação e pesagem justa da banana conforme o 

padrão ABANORTE ; 

 Realização de duas reuniões virtuais por semana da cotação da banana com apre-

sentação do Boletim da Banana com informações dos mais importantes polos pro-

dutivos do país; bem como das tendências de preço nos principais CEASAS do país; 

do cenário da produção de banana e análise do mercado em todas as regiões de 

Minas Gerais; 

 Permanente mobilização de fruticultores e operadores do mercado da fruta para 

participação nas reuniões de cotação e retorno das contribuições por cargas co-

mercializadas; 

 Realização de compras coletivas de balanças para bananicultores associados a 

preços especiais;  

 Lançamento do vídeo institucional ABANORTE com apresentação da governança 

regional da fruticultura do norte de minas em todas as suas nuances ; 

 Finalização do novo site ABANORTE com conteúdo sobre a região, portfólio de pro-

dutos e serviços, projetos em desenvolvimento, entre outros ; 

 Realização de live sobre reposicionamento estratégico da fruticultura norte-mineira 

no mercado em parceria com a 2DA ; 

 Adequação de documentos e mapeamento de fruticultores nos 13 municípios da 

área delimitada Região do Jaíba para conquista do reconhecimento da Indicação 

Geográfica Região do Jaíba; 

 Indicação de fruticultores para composição da coordenação das câmaras setoriais 

da banana, limão, manga, mamão e Ponkan;  



 Avaliação da gestão administrativa e financeira da associação e através das reu-

niões periódicas do Conselho Diretor e Diretoria Executiva ; 

 Participação no evento Rota da Fruticultura promovido pela CODEVASF e parcei-

ros . 

 

 Mobilização regional para implementação do Plano de Controle e Vigilância do fu-

sarium oxysporum f.sp cubense raça 4 tropical (Foc R4T) e atuação frente aos de-

safios técnicos da bananicultura; 

 Desenvolvimento da primeira etapa do novo Aplicativo; 

 Captação de recursos para os projetos priorizados; 

 Aprimoramento do processo de cotação das demais frutas; 

 Permanente atualização do cadastro dos fruticultores; 

 

Seguimos à disposição dos fruticultores! 

 

Gratidão sempre! 

 

Diretoria Executiva da ABANORTE 

 
 

 

Janaúba (MG), 09 de setembro de 2021. 

Principais projetos e ações em desenvolvimento: 


