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Zema se reúne com agricultores em Campos
Altos para debater soluções e aprimorar o
setor cafeeiro
Ter 06 julho

O governador Romeu
Zema se reuniu, nesta
terça-feira (6/7), em
Campos Altos, no Alto
Paranaíba, com
cafeicultores da região. O
objetivo do encontro foi
escutar as principais
demandas dos produtores
rurais.

O café é o carro-chefe da economia local. Segundo o levantamento Produção Agrícola Municipal de
2019, do IBGE, o café teve uma área plantada de 9.371 hectares (ha) na cidade. A produção foi de
11.245 toneladas, gerando uma receita de cerca de R$ 77 milhões.

“Estou em Campos Altos para escutar o setor produtivo, principalmente o setor cafeeiro, que é a
grande locomotiva da economia da região, e entender o que o Estado pode fazer para descomplicar
a vida de quem trabalha, de quem gera empregos”, explicou Zema.

Gargalos

O presidente da Cooperativa Agropecuária de Campos Altos, Renato Ramalho Dantas, que estava
representando os produtores de café, falou da necessidade de melhorar o escoamento entre as
propriedades e o porto e da dificuldade de comprar mais energia para ampliar as atividades no
campo. “Hoje, caminhões saem daqui levando containers de café, sendo que nós temos uma
ferrovia que passa praticamente no centro da cidade”, afirmou.
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O governador se
comprometeu em levar as
demandas para as
respectivas secretarias. “É
preciso buscar soluções
para que a região tenha
um modelo de exportação
capaz de tornar produto
ainda mais competitivo”,
alertou.

Certificação

De acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 13 propriedades do município são
certificadas pelo Programa Certifica Minas, coordenado pela Seapa e sua vinculada Emater-MG,
que é o primeiro selo de certificação de propriedades no Brasil emitido por uma instituição
governamental.

O objetivo do Certifica Minas é assegurar a produção dentro de critérios de sustentabilidade
socioeconômica e ambiental, além de trabalhar melhorias na produtividade e na qualidade do grão.
O Estado tem mais de 1.300 propriedades de café certificadas pelo programa.

Com cerca de 1 milhão e 40 mil hectares de café plantados, Minas possui o maior parque cafeeiro
do Brasil. Na safra 2020, o estado colheu um volume recorde, com produção de 34,65 milhões de
sacas (Conab/janeiro 2021), o que representou 54,93% da produção brasileira.

Exportação

O café é o principal produto da pauta de exportação do agronegócio mineiro e respondeu, em 2020,
por aproximadamente 44% do total da balança do agronegócio do estado, quando a receita das
exportações mineiras de café alcançou US$ 3,8 bilhões. Estima-se que a cadeia do café gere cerca
de 2 milhões de empregos no estado.

Córrego Danta

Nesta terça-feira, o governador também visitou a cidade de Córrego Danta, na região Centro-Oeste.
Ele fez uma caminhada para conscientização sobre o uso de máscara de proteção contra a covid-
19.

Das 15 milhões de doses de vacina recebidas por Minas Gerais, 2.190 doses foram enviadas a
Córrego Danta, que conta com uma população de 3 mil habitantes. O município já aplicou 97% das
doses recebidas.

Na cidade, Zema ainda visitou o comércio e se reuniu com o prefeito, Ednei Martins, e vereadores,
para ouvir as demandas locais.

http://www.ima.mg.gov.br
http://www.agricultura.mg.gov.br
http://www.emater.mg.gov.br

