RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ABANORTE
SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021
Caros Associados,
É tempo de celebrar a vida e os resultados alcançados pelo trabalho cooperativo e
comprometido dos associados, parceiros e equipe da ABANORTE. Nossa gratidão por
todo o esforço empreendido! Esta Diretoria trabalhou firmemente na sua missão de
unir os fruticultores e defender seus interesses. Nesses novos tempos, os desafios
também se renovam! Reafirmamos a nossa aliança a serviço da fruticultura - o maior
ativo econômico e social do sertão norte-mineiro. O ano de 2022 chega para nós cheio
de gratidão e fé!

Principais ações realizadas


Atuação conjunta com as lideranças políticas e institucionais, junto à Presidência
da CODEVASF, para retomada e conclusão da obra de tubulação do sistema de distribuição de água do Projeto Gorutuba;



Participação ativa nas reuniões políticas com o Senador Carlos Viana e o Deputado
Federal Diego Andrade para reiterar as demandas da fruticultura norte-mineira;



Lançamento do Projeto Reposicionamento Estratégico da Fruticultura norte-mineira
no Mercado, em parceria com a 2DA Estratégia + Design, com grande participação
dos fruticultores, lideranças políticas e institucionais;



Realização de diversas reuniões com lideranças políticas e institucionais para
apresentação e captação de recursos para o Projeto de Reposicionamento da Fruticultura Norte-Mineira no Mercado;



Articulação de lideranças políticas e institucionais para cooperação financeira com
o Projeto Reposicionamento Estratégico da Fruticultura norte-mineira no Mercado,
dentre elas: SICOOB CREDIVAG, SICOOB ARACOOP, OCEMG, AUPPI, ABC2, CODEVASF, Senador Antônio Anastasia, Senador Carlos Viana, Deputado Estadual Arlen
Santiago, Deputado Estadual Tadeuzinho, Deputado Federal Luiz Tibé, Deputado
Federal Diego Andrade, além da mobilização intensa de fruticultores associados
para apoio e adesão ao projeto;



Solicitação de agendamento de reunião com o Presidente da Câmara dos Deputados e com o Ministro da Casa Civil para busca de uma solução definitiva para a
questão da mata seca;



Elaboração de ofício, juntamente com o Sindicato dos Produtores Rurais de Janaúba e o Consórcio União da Serra Geral, para o Presidente da República e demais
autoridades políticas, por um programa de consolidação e saneamento das dívidas
rurais;



Posse como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;



Participação no Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e
Irrigação da SEAPA na construção da minuta do Projeto de Lei da Política Estadual
de Irrigação do Estado de Minas Gerais;



Realização da fase de pesquisa, envolvimento e diagnóstico do Projeto Reposicionamento Estratégico da Fruticultura norte-mineira no Mercado, com mais de 120
entrevistas a fruticultores e lideranças nos 04 polos produtivos;



Apoio e participação na missão técnica do Cacau no Polo Produtivo do Estado da
Bahia, promovida pelo SICOOB CREDIVAG;



Participação do Diretor Técnico, Francisco Rodrigues, no Seminário de Defesa Vegetal promovido pelo IMA;



Inclusão do parceiro IFNMG no desenvolvimento e suporte ao Boletim Fruticlima,
idealizado pela Manga Clara Consultoria e ABANORTE;



Alinhamento junto ao BNB para finalização do Projeto Modernização do Processo
de Cotação, Previsão de Safra e Classificação da Fruta na Cultura da Banana;



Atuação no evento Hub Conecta Fruticultura com abordagem das demandas prioritárias de inovações tecnológicas na fruticultura;



Participação nos debates sobre rastreabilidade de frutas e novo decreto de defensivos, nas reuniões da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA e da Câmara Setorial da Fruticultura do MAPA;



Doação ao Hospital Regional de Janaúba de um aparelho de ar condicionado para
o novo bloco cirúrgico inaugurado;



Realização de duas reuniões virtuais semanais para cotação da banana com apresentação de: Boletim da Banana com os principais polos produtivos do Brasil; Tendências de preço nos CEASAS do país; Análise da produção e do mercado em todas
as regiões de Minas Gerais;



Divulgação semanal das cotações das frutas limão, manga e mamão, conforme
apuração juntos aos fruticultores e operadores de mercado da região;



Permanente mobilização de fruticultores e operadores do mercado para participação nas reuniões da cotação da banana.

Principais projetos e ações em desenvolvimento:



Apresentação do Plano de Ações do Projeto de Reposicionamento da Fruticultura
Norte-Mineira no Mercado nos quatro polos produtivos;



Lançamento do novo Aplicativo ABANORTE;



Viabilização das Emendas Parlamentares captadas;



Estruturação do Plano de trabalho 2022.

Seguimos à disposição dos fruticultores!
Gratidão sempre!
Diretoria Executiva e Equipe ABANORTE

Janaúba (MG), 03 de janeiro de 2022.

