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APRESENTAÇÃO 

 
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater–

MG – há 66 anos se reinventa para continuamente avançar tendo o pioneirismo como marca. 

Empreendendo ações concretas pelo desenvolvimento sustentável, apresenta aos agricultores 

familiares, produtores rurais, à sociedade e aos governos municipais, estaduais e Federal 

respostas aos desafios atuais de produção com sustentabilidade, gerando renda e qualidade de 

vida no campo e nos centros urbanos. 

 

O Relatório da Emater–MG 2014 consolida as principais informações sobre as ações e os 

programas que atingiram os 790 municípios conveniados, totalizando atendimentos a 

aproximadamente 400 mil agricultores e produtores rurais em Minas Gerais.  

 

A Empresa atua de forma integrada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, e tem o Planejamento Estratégico Participativo como instrumento para o 

aprimoramento dos processos e da gestão, qualificando cotidianamente suas atividades. 

 

No ano de 2014, além de atuar intensamente, de forma organizada com as prefeituras e 

outros parceiros, na construção e execução das políticas públicas, a Emater–MG realizou 

significativos investimentos em infraestrutura, dirigidos à aquisição de veículos, notebooks, 

desktop, impressoras e outros itens essenciais para a qualidade do serviço prestado. Também 

foram finalizadas e entregues à sociedade mineira obras públicas que representam novos 

espaços de fomento ao desenvolvimento sustentável.    

 

Nesta publicação, a Emater–MG expõe os serviços prestados e seus impactos no 

desenvolvimento do Estado e na melhoria das condições de vida dos mineiros. E reafirma seu 

compromisso de fortalecer e desenvolver as unidades produtivas (os estabelecimentos rurais) e 

as principais cadeias da agropecuária. Nossa razão de ser está em buscar a excelência para 

atender cada vez melhor às necessidades da sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 

Amarildo José Brumano Kalil 
Presidente 
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A EMATER–MG 
 

A Emater–MG, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Minas Gerais, é responsável pela implementação de políticas públicas e ações 

de assistência técnica e extensão rural voltadas para o desenvolvimento sustentável dos 

municípios mineiros. 

Diante da abrangência de sua atuação, a Emater–MG segue um modelo de organização 

descentralizado, com estruturas regionalizadas, localizadas em pontos estratégicos do Estado, 

vinculadas à Diretoria Executiva da Empresa, estabelecida na sede em Belo Horizonte. 

DETEC

DIRETORIA   EXECUTIVA

CONSELHO 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO

GABIN RGE

ASCOM ASINF

UREGIs

DEPAD

CONSELHO FISCAL
CONSELHO FISCAL

DICOM

DILOG

DIREF

ASJUR AUDIT

DISUP

DIPRO

DIJAB

VERDEsESLOCs

DICONT

DEPRH UPEC

 

GABIN – Gabinete da Presidência DIREF – Divisão de Recursos Financeiros 

RGE – Rede de Gestão Estratégica DEPRH – Departamento de Recursos Humanos 

ASCOM - Assessoria de Comunicação UPEC – Unidade de Planejamento e Estratégia Corporativa 

ASJUR – Assessoria Jurídica DETEC – Departamento Técnico 

ASINF – Assessoria de Informática DIPRO – Divisão de Programas Especiais 

AUDIT - Auditoria DISUP – Divisão de Desenvolvimento e Suporte 

DEPAD - Departamento de Administração DIJAB – Divisão do Projeto Jaiba 

DICOM - Divisão de Compras UREGIs – Unidades Regionais 

DILOG – Divisão de Serviços e Logística ESLOCs – Escritórios Locais 

DICONT – Divisão de Contabilidade VERDEs – Unidades VERdeMINAS 
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Os serviços de assistência técnica e extensão rural são prestados a, prioritariamente, 

agricultores familiares e suas organizações; médios e grandes produtores e público urbano. 

Coerente com a missão de promover o desenvolvimento sustentável, a Emater–MG adota em 

sua prática extensionista procedimentos metodológicos participativos, que possibilitam a 

realização de diagnósticos da realidade municipal, nos aspectos socioeconômicos e ambientais, e 

o envolvimento dos agricultores e parceiros na construção de estratégias e implementação de 

ações para superar os desafios e potencializar as oportunidades identificadas em cada região. 

A Emater–MG se destaca pelo dinamismo e pela qualificação permanente dos seus 

profissionais, respondendo às necessidades dos agricultores e organizações, com ênfase em: 

 Produção agropecuária com inclusão socioeconômica e produtiva de agricultores e 

jovens rurais. 

 Assessoramento técnico às unidades individuais e coletivas de beneficiamento e 

processamento de alimentos. 

 Organização e fortalecimento das formas associativistas de grupos de interesse, 

associações, cooperativas e conselhos de gestão. 

 Acesso às políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. 

 Comercialização da produção com inserção da agricultura familiar no mercado. 

 Preservação do meio ambiente e da educação ambiental. 

 Segurança alimentar e nutricional das famílias. 

 Gestão dos empreendimentos familiares e coletivos. 

 Implementação de políticas públicas, com aplicação de recursos para melhoria de 

vida do agricultor familiar. 

Essas ações são empreendidas de forma articulada com o poder público – municipal, 

estadual e federal – e integradas com demais parceiros, o que possibilita o alcance de resultados 

favoráveis para dinamização da economia local, redução das desigualdades regionais, promoção 

do desenvolvimento em bases sustentáveis e melhoria da qualidade de vida da população rural. 

 

Conveniados 790 

Não conveniados 63 
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RESULTADOS GERAIS – 2014 
 

A Emater–MG conta hoje com aproximadamente 2 mil profissionais, tendo em sua estrutura 
operacional 32 Unidades Regionais e 01 Unidade Central (sede), além de 06 unidades 
específicas, com prioridade para trabalhos de educação e conservação ambiental (VerdeMinas). 

 
 

 As ações desenvolvidas pela Empresa junto aos agricultores contribuem efetivamente para 

o desenvolvimento sustentável da agropecuária no Estado e para a melhoria da qualidade de vida 

das famílias rurais. 

 

 Em 2014, a Emater–MG prestou assistência técnica a aproximadamente 400 mil 

agricultores, estando presente em praticamente 93% dos municípios mineiros. 

 

 

Emater–MG em 2014 

Municípios conveniados 790 

Público atendido 391.400 

Organizações comunitárias atendidas 39.986 

Recursos provenientes de crédito rural aplicados no Estado R$ 2.677.582.147,04  

Orçamento em 2014 (despesa corrente + investimento) R$ 263.795.222,77 
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PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES – 2014 

 

Minas Gerais se destaca dentre outros estados brasileiros pelo grande número de municípios 

e pela sua diversidade regional. Considerando essa realidade, a Emater–MG prioriza o 

planejamento e a implementação de programas e projetos que valorizam a identidade cultural e 

social dos municípios e as características e vocações produtivas de cada região do Estado. 

 

Brasil Sem Miséria 

O Programa tem como objetivo a inclusão social e produtiva de 16,2 milhões de pessoas 

que ainda vivem em situação de extrema pobreza no país, com renda mensal per capita de até 

R$77,00. São três eixos de atuação: reforço das políticas de transferência de renda; acesso a 

serviços e políticas públicas e ações de inclusão produtiva para gerar trabalho e renda.  

A assistência técnica às famílias é contratada por Chamadas Públicas. Em Minas Gerais, a 

Emater–MG, vencedora de uma das duas Chamadas Públicas abertas em 2011, atende 800 

famílias do Território da Cidadania Serra Geral, além de cadastrar as famílias no Programa e 

avaliar se elas estão aptas a receberem os recursos do governo federal. 

 

Municípios atendidos 254 

Famílias beneficiadas 8.000 

Recursos investidos na estrutura da Emater–MG R$ 4.928.000,00 

Recursos repassados para as famílias beneficiadas R$ 19.200.000,00 
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Certifica Minas Café 

 

O Programa, executado pela Emater–MG e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 
promove a adequação das propriedades cafeeiras de Minas Gerais às boas práticas de produção, 
com responsabilidade ambiental e social, agregando valor à cadeia do agronegócio do café, para 
atender as exigências dos mercados e a legislação brasileira.  

 

Municípios atendidos 233 

Propriedades certificadas 1.487 

 
Equipe envolvida (n° de extensionistas) 

 

26 

 

Irapé 

O Programa visa a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural nos 

reassentamentos formados pelas famílias afetadas pelo empreendimento UHE – Irapé, Usina 

Hidrelétrica Presidente Juscelino Kubitschek da Cemig. 

Famílias beneficiadas 416 

Municípios atendidos 17 

Equipe envolvida (nº de extensionistas) 13 
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Minas Leite 

 

Trata-se do Programa Estadual da Cadeia Produtiva do Leite, sob a coordenação conjunta 

da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa e Emater–MG, sendo 

esta última, também, a executora do Programa. Seu objetivo é promover a qualidade de vida dos 

pecuaristas familiares, por meio da construção técnica, da organização e da gestão dos seus 

sistemas de produção na pecuária bovina, propiciando sua integração nas cadeias produtivas 

vinculadas à atividade, com foco no incremento da renda proveniente dos produtos da 

bovinocultura – venda de leite, seus derivados e de animais. 

 

Municípios atendidos 441 

Propriedades cadastradas 1.482 

Equipe envolvida (aproximadamente) 600 
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Integração Lavoura/Pecuária/Floresta – ILPF 

 

Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – ABC, que abriga trabalhos na 

perspectiva de redução da emissão de gases de efeito estufa na agricultura, por meio da 

recuperação de pastagens degradadas; utilização de sistema de plantio direto na palha; 

integração lavoura/pecuária e integração lavoura/pecuária/floresta.  

 

Dias de Campo realizados 22 

Número de participantes 1650 

Número de municípios 22 

Equipe envolvida 66 
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Pró-genética 

 

O Pró-genética (Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino de 

Minas Gerais) tem como objetivo promover a transferência de genética superior dos plantéis de 

bovinos de seleção, viabilizando a compra de touros melhoradores por criadores do rebanho 

comercial, corte e leite em feiras e leilões. 

Eventos realizados no Estado (feiras e leilões) 42 

Touros comercializados por meio de feiras e leilões do programa 940 

Seminários realizados 22 

Participantes dos seminários 880 

Nº de beneficiários 376 
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Ações Ambientais 

 

A Emater–MG desenvolve diversos projetos no Estado, voltados para a educação e 

conservação ambiental e a socialização de práticas produtivas que não agridam o ambiente. A 

Empresa atua diretamente nas comunidades, especialmente nas rurais, por meio de ações que 

promovam o equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, 

buscando a harmonia entre a tecnologia da produção rural e a sustentabilidade ambiental. 

Manejo Integrado de Sub-bacias Hidrográficas 426 

Famílias orientadas em Meio ambiente 124.256 

Orientações em áreas protegidas 2.763 

Processos de licenciamento ambiental ou outorgas 254 

Práticas de conservação de solo e água 22.219 

Revitalização São Francisco 3.522 

Saneamento Ambiental 3.916 

Uso de água na agropecuária 6.142 

Extensionistas capacitados sobre Cadastro Ambiental Rural – CAR 38 

Extensionistas capacitados em workshop sobre Adequação Ambiental 11 
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Dentre as ações ambientais desenvolvidas pela Emater–MG em 2014, destacam-se: 

 
Revitalização da Sub-bacia do Rio São Francisco (Emater–MG/Ruralminas/Codevasf) 

 

Municípios beneficiados 12 

Terraços 399 km 

Bacias de Captação 2.744 

Proteção de Nascentes 153 

Recursos oriundos de projetos R$ 3.502.637,00 
 

Adequação Socioeconômica e Ambiental de Propriedades Rurais 

 

Número de planilhas ISA aplicadas 1.176 
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Embrapa Café 

 

O Programa surgiu por intermédio de um convênio celebrado entre a Emater–MG e a 

Embrapa Café, no âmbito do Consórcio Pesquisa Café, que estabelecia a realização de 

treinamentos para fortalecer as ações de Assistência técnica e extensão rural – Ater no Estado. 

O conhecimento difundido para os extensionistas da Emater–MG se transforma em 

benefício direto para os produtores de café, especialmente os de pequeno e médio porte, suas 

associações e cooperativas, com a profissionalização da rede de Ater e a ampliação de 

conhecimentos técnicos e científicos na Cafeicultura. 

 

Municípios atendidos 200 

Equipe envolvida 201 

 

Número de beneficiados 4.150 
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  

 

Criado em 2003 pelo governo federal, consiste na compra de alimentos de agricultores 

familiares ou de suas organizações, com dispensa de licitação, para doar, de acordo com as 

modalidades, à rede socioassistencial ou a pessoas em risco de insegurança alimentar. 

Em Minas Gerais, destacam-se as modalidades: 

 PAA/Leite pela Vida, executado pelo Idene. 

 Doação simultânea, executada pela Conab. 

 Compra direta, executada por 32 municípios. 

 

O papel da Emater–MG no PAA tem sido, numa perspectiva educativa, de inserção de 

agricultores familiares no mercado, orientando sobre as exigências sanitárias, tributárias, 

trabalhistas, ambiental, bem como na produção de qualidade a preços competitivos. 

Famílias beneficiadas 13.820 

Municípios atendidos 306 

Valor total aplicado no Estado R$ 69.100.000,00 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 

 

Com a criação da Lei 11.947/2009, a agricultura familiar conquistou mais um espaço para 

comercializar seus produtos. Por meio do Pnae, no mínimo 30% dos produtos destinados à 

alimentação escolar devem ser adquiridos diretamente da agricultura familiar. Além de atender as 

necessidades nutricionais dos alunos de escolas públicas e filantrópicas e contribuir para o 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, o Programa 

promove a formação de hábitos alimentares saudáveis e o fomento da renda dos agricultores. 

Famílias beneficiadas 12.705 

Municípios atendidos 603 

Valor total aplicado no Estado R$ 114.345.000,00 
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Convênio Mapa / Leite 

O convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contratado em 

2014 com execução programada até 2016, prevê a implementação de dois projetos voltados para 

a cadeia produtiva do leite em Minas Gerais. 

A) Melhoria da Qualidade do Leite em Minas Gerais: O projeto tem como objetivo contribuir 

para a produção de leite em propriedades rurais de médio produtores, visando a melhoria 

da qualidade do produto. 

Municípios atendidos 31 

Equipe envolvida 120 

Agricultores beneficiados 124 

Valor global R$ 1.136.730,00 

 

B) Desenvolvimento da Pecuária no Semiárido: O projeto tem como objetivo a prestação dos 

serviços de assistência técnica e extensão rural para médios produtores da região 

semiárida do estado de Minas Gerais. 

Municípios atendidos 27 

Equipe envolvida 27 

Agricultores beneficiados 150 

Valor global R$ 816.350,00 
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Convênio Mapa / Café 

O convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, programado para 

2015 com execução até 2016, tem como objetivo o desenvolvimento da cafeicultura em Minas 

Gerais, por meio da qualificação e da assistência técnica aos produtores de café do Estado. 

Agricultores beneficiados 6.191 

Valor aplicado R$ 816.350,00 

 

 

 

 

Convênio Ministério da Pesca 

O convênio com o Ministério da Pesca, contratado em 2014 com execução programada até 

2016, visa prestar assistência técnica e capacitar associações de piscicultores das Unidades 

Regionais da Emater-MG de Passos, Curvelo e Almenara. 

Municípios atendidos 15 

Equipe envolvida 15 

Agricultores beneficiados 600 

Valor aplicado R$ 898.801,50 

 



 
20 

Queijo Minas Artesanal 

O Queijo Minas Artesanal é um programa que visa garantir um alimento seguro e de alto 

valor agregado ao produtor, através de ações tais como: adequação das queijarias à legislação 

vigente; incentivo e fortalecimento da organização dos produtores; promoção e divulgação, sem 

perder a tradição histórica e cultura da região de Minas Gerais onde é produzido. 

Municípios atendidos 88 

Nº de beneficiários 1.258 

Equipe envolvida (nº de extensionistas) 08 

 

 

 

Projeto Jaíba 

O projeto tem como objetivos apoiar o assentamento de produtores rurais na região do 

município Jaíba, reestruturando e revitalizando processos produtivos; e promover o 

desenvolvimento sustentável da agricultura na área do projeto visando consolidar o polo 

agroindustrial, aumentando a participação da região no mercado interno e externo de frutas. 

Busca ainda implantar uma agricultura moderna, capaz de gerar riquezas e prosperidade. 

Nº de beneficiários 2.024 

Equipe envolvida (nº de profissionais) 25 
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Pronaf – Crédito Rural 

A cada ano agrícola, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

– MDA, destina uma quantia do crédito rural aos agricultores familiares, por meio do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. A Emater–MG estimula o incremento 

e a utilização adequada do crédito pelos agricultores familiares, como condição para aumentar a 

capacidade de produção agrícola, a geração de empregos e de renda no campo, fundamentais 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no meio rural.  

Crédito Rural em Minas Gerais, ano-safra 2013/2014 

Número de contratos 208.186 

Recursos aplicados R$ 2.681.313.920,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de municípios atendidos: 777 
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Evolução do número de contratos de crédito rural por ano safra em 
Minas Gerais 

 

 
 
 

Evolução do volume de recursos de crédito rural repassados pelo 
Banco do Brasil no âmbito do Pronaf por ano safra, Minas Gerais 
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AVANÇOS E RESULTADOS INTERNOS – 2014 
 

A Emater–MG, ciente dos desafios da atualidade, pautados na necessidade de 

otimização de recursos, capacitação profissional continuada, aumento da competitividade 

e crescimento da demanda pelos serviços da extensão rural pública em Minas Gerais, 

também voltou seu olhar para dentro, investindo na estruturação e na capacidade 

operacional da Empresa, bem como na valorização de seus profissionais.  

Em 2014, a Empresa priorizou a qualificação da ação extensionista, com promoção 

de capacitações técnicas e aplicação dos recursos disponíveis em suas unidades locais, 

para onde destinou veículos novos, notebooks, mobiliários etc. Viabilizou a contratação de 

pós graduação para mais de 400 extensionistas. Promoveu intensas negociações com o 

Governo do Estado, acordando o Plano de Demissão Voluntária (PDV), o Concurso 

Público e o Prêmio de Produtividade. 

 

 
Planejamento e Ferramentas de Gestão  
 

• Elaboração do Planejamento Estratégico da Emater-MG 2013/2017.  

• Melhoria do Sistema Gerenciamento Pelas Diretrizes (GPD) com a categorização dos 
indicadores: Operacional – indicadores finalísticos; Gerencial – ação direta dos gerentes; e 
Negócios – compromissos assumidos (contratos/convênios). 

 

Informações Estratégicas 

• Reestruturação do Sistema de Safra Agrícola. 

• Caracterização das Microrregiões: Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha, Valo do 
Suaçuí e Alagoa.  

 

Desenvolvimento de Pessoas 

• Renovação e implementação do contrato com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para 
viabilização dos cursos a distância. 

• Implementação da primeira fase do PDV para 84 profissionais e proposta de mais 145 
profissionais para desligamento em 2015 – aguardando deferimento. 

• Aprovação junto ao Governo do Estado da realização do concurso público no ano de 2015 
– aguardando deferimento. 

• Aprovação junto ao Governo do Estado da realização do Prêmio de Produtividade no ano 
de 2015 – aguardando deferimento. 

 

Qualificação Técnica 



 
24 

• Capacitação técnica de 1.410 extensionistas – técnicos locais e coordenadores regionais   

• Realização do processo de inscrição e classificação dos candidatos ao Curso de 
Especialização em “Extensão Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável” para 400 
extensionistas. 

 

Comunicação 

• Modernização do estúdio de TV (Programa Minas Rural). 

 

Infraestrutura e Otimização Operacional 

• Implantação do Sistema Protheus – Sistema Integrado de Gestão cuja implantação 
contempla os módulos: Faturamento, Financeiro Contábil, Fiscal, PCO, Ativo Fixo e 
Manutenção de Ativo Fixo, adquirido em 30/05/2011. Conclusão de implantação prevista 
para 09/09/2015. 
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AQUISIÇÕES – 2014 
 

Veículos 

A Emater–MG tem investido na compra de veículos com ar condicionado, visando, além da 

renovação da frota, o bem estar dos profissionais durante o trabalho, já que os extensionistas 

percorrem longas distâncias para prestar atendimento aos agricultores do Estado. 

Veículos 

 

314 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliário 

Estações de Trabalho 

(kit composto por mesa e cadeira giratória) 
306 

 

Equipamentos 

Notebook com Microsoft Office 640 

Microcomputadores avançados – tipo workstation  04 

Impressora Multifuncional Laser 51 

Projetores Multimídia 78 

Servidor de Rede 01 

Câmera Fotográfica Digital 10 

Aparelhos de Telefone IP – modernização da telefonia 440 

Sistema Digital – modernização do estúdio de TV 01 

Modernização do Estúdio de TV 

Após 20 anos de uso, os equipamentos do estúdio de tv da Emater-MG foram 

substituídos. O Programa Minas Rural agora é digital. Além da melhoria das imagens, 
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novos recursos poderão ser utilizados. O Minas Rural desempenha dois papeis 

importantes dentro da comunicação da Empresa: a divulgação das ações desenvolvidas e 

a extensão do conhecimento técnico ao agricultor. Dessa forma, contribui para o 

fortalecimento da imagem da Emater-MG e para a promoção do desenvolvimento 

sustentável no Estado. 

Investimento R$ 354.990,00 
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OBRAS E MELHORIAS – 2014 
 

OBRAS / MELHORIAS UNIDADE STATUS FONTE 
FINANCIADORA 

Centro de Treinamento e Educação Ambiental  
VerdeMinas 

Ponto dos 
Volantes 

Inaugurado MDA 

Centro de Comercialização da Agricultura 
Familiar 

São Francisco Concluída MDA 

Sede Unidade Regional (Permuta) Sete Lagoas Inaugurada Permuta 

 

Centro de Capacitação e Educação Ambiental de Pontos dos Volantes 
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Centro de Comercialização de São Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Sede da Unidade Regional de Sete Lagoas 
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS – 2014 
 

Contratos e Convênios 

Instrumento / Fonte de Recursos / Objeto 
Recursos de 
Investimento 

Recursos de 
Custeio 

Recursos Livres 

CONVÊNIO / MAPA 
DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA EM MG 

 R$ 816.350,00  

CONVÊNIO / MAPA 
MELHORIA QUALIDADE DO LEITE EM MG 

 R$ 1.136.730,00  

CONVÊNIO / MAPA 
DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA NO 

SEMIÁRIDO 
 R$ 849.435,20  

CONTRATO REPASSE / MDA 
ESTRUTURAÇÃO EMATER 

(EM NEGOCIAÇÃO) 
R$ 2.038.000,00   

EMPRESAS PRIVADAS   R$ 1.667.002,72 

Subtotal R$ 2.038.000,00 R$ 2.802.515,20 R$ 1.667.002,72 

Total R$ 6.507.517,92 

 

Chamadas Públicas 

Com a aprovação da Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, denominada Lei de Ater, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário passou a trabalhar com uma nova metodologia para 

repasse dos recursos federais aos Estados – as Chamadas Públicas –, publicadas em editais e 

voltadas para prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural. 

Fonte de Recursos / Objeto Nº de municípios Nº de famílias Valor 

MDA / CADEIA PRODUTIVA CAFÉ 77 2.470 R$ 8.624.465,12 

MDA /  
CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

265 5.585 R$ 19.151.162,19 

Total 342 8.055 R$ 27.775.627,31 

 

Emendas Parlamentares 

Emendas Parlamentares são recursos provenientes do Orçamento da União, oriundos de 

indicações de parlamentares federais de Minas Gerais, com os objetivos de fortalecer e 

desenvolver o setor agropecuário, mediante projetos específicos executados pela Emater–MG. 

 Emenda Cadastrada Repasse Contrapartida Valor Final Aquisições 

MDA 

Vitor Penido R$ 434.850,00 R$ 12.000,00 R$ 446.850,00 
4 Patrulhas 

Mecanizadas 
(*cadastrada) 

José Silva R$ 2.067.000,00 R$ 45.000,00 R$ 2.112.000,00 
27.280(sc) sementes 
(feijão / milho / sorgo) 

Total   R$ 2.558.850,00  
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Total de Recursos Captados 

Contratos e Convênios R$ 6.507.517,92 

Chamadas Públicas R$ 27.775.627,31 

Emendas Parlamentares R$ 2.558.850,00 

Total R$ 36.841.995,23 

 

 


