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O setor primário do Amazonas precisa ser a locomotiva da economia e grande gerador de emprego 
e renda, promovendo a interiorização do desenvolvimento e a inclusão social. 
O lançamento do Plano Safra Amazonas - 2019/2020 visa nortear e auxiliar o agricultor familiar 
e produtor rural, na identificação das estratégias necessárias para retomar o processo de 
crescimento da produção e da competitividade do agronegócio amazonense. 
O plano pretende construir uma ponte para o futuro, pois parte da premissa de que o crescimento 
da agricultura familiar e do agronegócio é uma das alternativas para reduzir a dependência do 
atual modelo econômico implantado no Polo Industrial de Manaus, há mais de 50 anos.
O Plano Safra Amazonas - 2019/2020 é um compromisso que o governo assume com os 
agricultores familiares, produtores rurais, empresários do setor, pescadores, manejadores, 
indígenas, extrativistas, associações, cooperativas, colônias, sindicatos, universidades e demais 
entidades ligadas ao setor agropecuário para o crescimento sustentável do agronegócio 
amazonense. 
O Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento - SEPLANCTI, em parceria com o 
Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), está inserindo no planejamento 
estratégico das secretarias estaduais, a Agenda 2030 e as metas e objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Como o Plano Safra Amazonas - 2019/2020 contém indicadores que se 
identificam com os objetivos e metas da Agenda mencionada, serão conjugados esforços e 
recursos para que as atividades propostas no Plano visem um desenvolvimento justo, inclusivo e 
ambientalmente sustentável, que garanta a segurança alimentar e nutricional a atual e futuras 
gerações.
A implantação de um Plano dessa envergadura requer uma matriz institucional de parcerias 
integradas e uma Assistência Técnica reestruturada para melhorar a abrangência e eficiência dos 
serviços junto aos produtores rurais. Os concursos do IDAM e da ADAF, realizados recentemente, 
contribuirão em muito para o alcance dos objetivos.

Petrucio Pereira de Magalhães Júnior
Secretário de Estado de Produção Rural
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POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS R$  75 milhões

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL

R$  94 milhões

DEFESA AGROPECUÁRIA E
FLORESTAL

R$ 40 milhões

CRÉDITO AFEAM R$ 40 milhões

COMERCIALIZAÇÃO R$ 100,5 milhões

PAA R$ 7 milhões
PROMOVE R$ 8 milhões

R$ 62 milhões

PNAE R$ 23,5 milhões
PREME

POLÍTICAS

ASSISTÊ
EXTE

DEFESA A
F

CRÉ

COMER

R$ 349,5 Milhões
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IMPLANTAR INFRAESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA, AQUÍCOLA 
E FLORESTAL

AUMENTAR O VOLUME DE RECURSOS E FACILITAR O ACESSO AOS FINANCIAMENTOS DO CRÉDITO 
RURAL

DINAMIZAR OS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO

FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS

ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO E O COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO

GERAR EMPREGO E RENDA NO INTERIOR DO ESTADO

INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS, PESQUEIRAS E AQUÍCOLAS E FLORESTAIS 
SUSTENTÁVEIS

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO AMAZONENSE

CONJUGAR ESFORÇOS E RECURSOS NA BUSCA DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)

GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA SANIDADE ANIMAL E VEGETAL, POSSIBILITANDO 
A SEGURANÇA ALIMENTAR E O INCREMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.



AÇ
Õ

ES
 E

ST
RU

TU
RA

N
TE

S



9

MECANIZAÇÃO

Programa de crédito subsidiado e desti nado a produtores rurais e agricultores familiares, para 
incenti var a mecanização de áreas degradadas, promovendo o aumento da produção e da 
produti vidade e resultando na humanização da mão de obra no campo.

•  Investi mento: R$ 18 milhões 
•  Abrangência: 62 municípios
•  Subsídio de 85%
•  Limite de fi nanciamentos de até 05 hectares para Agricultura e 15 hectares 
para Pecuária
•  Capacitação para os prestadores de serviço
•  Meta: 910 projetos 
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CALCÁRIO

Programa de crédito subsidiado e desti nado aos agropecuaristas, para incenti var o uso do calcário 
na correção do solo e promovendo o consequente aumento da produção de alimentos.

•  Investi mento para aquisição de calcário e correção do solo: R$ 4 milhões. 
•  Abrangência: 62 municípios
•  Subsídio de 50%
•  Até 100 toneladas por produtor
•  Meta: 1000 projetos 
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SEMENTES E MUDAS

Programa de crédito subsidiado e desti nado aos produtores rurais, para permiti r a aquisição 
de sementes e mudas de qualidade e possibilitar o aumento da produção e da produti vidade, 
resultando na promoção da segurança alimentar e geração de renda.

•  Investi mento: R$ 3.28 milhões 
•  Abrangência: 62 municípios
•  Subsídio de 70%
•  Até R$ 1.000,00 para sementes por produtor
•  Até R$ 5.000,00 para mudas por produtor
• 2.500 famílias
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PROGENÉTICA

Programa em parceria com a AFEAM, Associação Brasileira de Criadores de Zebus (ABCZ), 
SEBRAE, FAEA, municípios e insti tuições da iniciati va privada desti nado aos pecuaristas, visando 
a promoção e o aprimoramento do rebanho bovino do estado e consequente fortalecimento das 
cadeias produti vas da carne bovina e do leite.

•  Investi mento: R$ 5 milhões (AFEAM);
•  Abrangência: Exposições/Feiras Agropecuárias, plataforma eletrônica;
•  Meios: Equipe técnicas, disponibilidade de animais com Registro  Genealógico 
Defi niti vo (RGD), oferta de linhas de crédito de Agentes Financeiros;
•  Produtos: Disponibilidade de animais de qualidade genéti ca aferida, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER), formação profi ssional rural e mobilização 
(Agropecuaristas, Cooperati vas e Associações);
•  Meta: 19 municípios (LOCAIS COM EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIAS).
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AGROINDÚSTRIAS

O Sistema SEPROR (IDAM, ADAF e ADS) terá papel essencial para o fortalecimento das 
agroindústrias, com a disponibilização de equipe técnica para apoiar os projetos de ampliação, 
recuperação, adaptação e construção de empreendimentos nesse setor. Associações, Cooperati vas 
e empresários terão o apoio do Governo neste importante segmento da agricultura.

•  Investi mento de R$ 5 milhões
• Revitalização das agroindústrias que se encontram desati vadas no interior do 
estado
•  Capacitação e apoio à gestão empresarial
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO
Enquanto políti ca pública de desenvolvimento, serão realizadas várias ati vidades de capacitação 
tecnológica, objeti vando a qualifi cação dos produtores e técnicos, visando a profi ssionalização 
do setor. 
Como parte das estratégias para o alcance desses objeti vos, está prevista a reconstrução do 
Centro de Treinamento – CENTRER.

•  Formação de multi plicadores (Cursos presencias e via Centro de Mídias)
•  Parcerias Insti tucionais com Universidades e Insti tuições de Pesquisa
•  Experiências práti cas e visitas técnicas
•  Distribuição de folders e carti lhas
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A regularização fundiária é um importante instrumento de políti ca agrícola, posto que sem a 
posse do tí tulo da terra, o agricultor fi ca impossibilitado de acessar às linhas de crédito para a 
implantação de projetos agropecuários. Ações efeti vas de regularização fundiária permitem o 
acesso do produtor rural à aposentadoria e inserção nas demais políti cas públicas, garanti ndo a 
inclusão social com alcance do pleno exercício da cidadania.
A Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR apoiará a Secretaria de Políti ca Fundiária 
(SPF) nas seguintes ati vidades:

•  Entrega de tí tulos defi niti vos
•  Levantamento das ocupações irregulares
•  Arrecadação de terras devolutas

•  Entrega de tí tulos defi niti vos
•  Levantamento das ocupações irregulares
•  Arrecadação de terras devolutas
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RAMAIS E VICINAIS

A maioria das comunidades rurais do estado do Amazonas está interligada por uma malha de 
estradas vicinais em situação precária e defi ciente, difi cultando o escoamento da produção 
agrícola e limitando o acesso da família do agricultor à escola e ao serviço de saúde.
 O governo do Estado vai abrir e recuperar estradas vicinais numa ação executada em 
parceria entre a SEPROR e a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).

•  Investi mento de R$ 11.4 milhões  
•  Recuperação e asfaltamento de vicinais



ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
 EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica e Extensão Rural são imprescindíveis para se construir uma agricultura 
sustentável, que possibilita renda e, principalmente, qualidade de vida às populações rurais.
O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 
(IDAM), em parceria com o governo federal e prefeituras, bem como com diversas instituições 
públicas e privadas, executa e articula Políticas e Programas que visam promover o desenvolvimento 
rural sustentável, a produção e o aumento da oferta de alimentos sadios, a segurança alimentar, a 
geração de renda e agregação de valor aos produtos e serviços agrícolas e não agrícolas, com vistas 
à redução da pobreza e a inclusão social. No Estado do Amazonas a maioria dos estabelecimentos 
rurais são de base familiar, gerando trabalho, renda para os agricultores familiares e  produtores 
rurais beneficiários destes serviços. 

O IDAM apresenta uma equipe técnica capacitada, distribuída em 66 unidades locais nos 62 
municípios do Estado, todavia precisa ser reestruturada para melhorar a abrangência de alcance 
da assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares e produtores rurais, para tanto o 
governo do Estado, irá contratar mais técnicos e equipar os unidades locais, oferecendo melhores 
condições de trabalho.  
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A seleção dos 21 (vinte e um) Projetos Prioritários, para as principais cadeias produti vas 
identi fi cadas no Estado, obedece aos critérios de expressiva produção e produti vidade, 
infraestrutura de benefi ciamento existente, condições efeti vas de mercado, geração de emprego 
e renda e qualidade de vida no meio rural.
Foram também decisivas as possibilidades de o IDAM ofertar um serviço de ATER qualifi cado 
através das novas contratações de pessoal.  

PROJETOS PRIORITÁRIOS

Lavouras Industriais

Guaraná
Mandioca
Café
Juta e Malva

Grãos

Milho
Feijão
Soja

Recursos Florestais 
Renováveis

Castanha
Óleos
Borracha
Piaçava

Recursos Madeireiros

Plano de manejo

 fl orestal simplifi cado 

em pequena escala

Lavouras Industriais
Recursos Florestais Recursos Madeireiros

Outras Linhas
Agroecologia e
Produtos Orgânicos

Fruti cultura

Açaí
Abacaxi
cupuaçu
banana
Cítricos

Produção animal

Avicultura de postura e 

Avicultura de Corte e 

Caipira
Pecuária de Leite e de 

Corte
Piscicultura e Pesca 

Artesanal
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Com assistência técnica capacitada e qualificada do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário 
e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM, os recursos serão destinados aos 
agricultores familiares e produtores rurais, associações e cooperativas das cadeias produtivas da 
agricultura e pecuária, além do incentivo a agroindústria, para a implantação de infraestrutura 
básica de apoio a produção.

CRÉDITO RURAL

AFEAM
R$ 40

MILHÕES

R$ 83
MILHÕES

BANCO DO BRASIL

R$ 273
MILHÕES

BANCO DA 
AMAZÔNIA
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SUBVENÇÃO

Com o objetivo de cumprir o seu papel de apoio ao pequeno produtor rural e considerando 
a importância social e econômica das atividades de fibras (juta, malva, piaçava) e borracha, o 
governo do Estado vai conceder subvenção econômica no Plano Safra, proporcionando um preço 
justo ao agricultor familiar, contribuindo, assim, para o fortalecimento das cadeias produtivas. 
Pretende ainda, integrar a piaçava da Região do Rio Negro, aos produtos florestais e agrícolas, 
beneficiados pela subvenção a ser concedida.
O pagamento da subvenção ajudará o produtor a recompor parte das perdas ocorridas em função 
da defasagem entre o custo de produção e a receita obtida com a venda do seu produto.

•  Investimento: R$ 5.6 milhões 
•  Abrangência: 26 municípios
•  Famílias beneficiadas: 1.043
•  Apoio aos juticultores e seringueiros (fibras e borracha) 
•  Proposta de inclusão da piaçava da Região do Rio Negro
•  Proposta de atualização do valor do subsídio ao juticultor
•  Pagamento dentro da mesma safra
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A ati vidade pesqueira é estratégica na promoção do desenvolvimento econômico e social do 
Estado do Amazonas, sendo a pesca a maior geradora de emprego e renda nos municípios do 
interior, com destaques nesses segmentos:  

•  PESCA ARTESANAL/COMERCIAL
Investi mento: R$ 1.97 milhões (transporte, equipamentos e material de pesca)
•  PESCA MANEJADA
Investi mento: R$ 973 mil (compra de equipamentos e armazenagem)
•  PESCA ESPORTIVA
Investi mento: R$ 50 mil (ordenamento e acordos de pesca)
•  PESCA ORNAMENTAL
Investi mento: R$ 500 mil (compra de equipamentos para pescadores/piabeiros)
•  Microcrédito para pesca manejada, esporti va e ornamental (ProPesca)
Investi mento: R$ 500 mil

PESCA

R$ 3.99 Milhões
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PISCICULTURA

As ações programadas para piscicultura do Estado irão melhorar a gestão das propriedades 
rurais voltadas para essa ati vidade, promovendo a organização do sistema produti vo e 
consequentemente o aumento de produti vidade, com ênfase na profi ssionalização através da 
capacitação em manejo e gestão da piscicultura.

•  Revitalização de áreas
Investi mento:R$ 4 milhões 
Público alvo: 100 piscicultores
•  Aquisição do Kit Piscicultor 
Investi mento: R$ 781.2 mil
Público alvo: 210 piscicultores
•  Produção e distribuição de pós-larvas
Meta: 7 milhões de unidades de pós-larvas
•  Produção e distribuição de alevinos
Meta: 700 mil unidades alevinos

Além das ati vidades anteriormente mencionadas, estão previstas para 2020, as ati vidades do 
Programa  PRORAÇÃO, abertura e ampliação de novas áreas, piscicultura ornamental, sanidade 
aquícola e programa de apoio à comercialização de pescado.

R$ 4.78 Milhões
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A construção de uma política de comercialização justa e sustentável é compromisso 

do governo do Estado e ocorrerá pelo menos em duas dimensões: a primeira delas 

diz respeito aos mercados institucionais (programas de intervenção do Governo 

Estadual e do Governo Federal) em que os produtores fornecem seus produtos 

para PNAE e PREME (alimentação escolar), Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), balcão de agronegócios, mobiliário escolar e acesso às políticas de garantia 

de preços mínimos, e, a segunda, programas e políticas de estímulo para viabilizar 

melhor inserção em outros canais de comercialização como feiras de produtos 

regionais, vendas para supermercados, entre outros.

 Essa mudança de enfoque tem possibilitado uma transferência de renda, em 

benefício do agricultor familiar, minimizando a possibilidade de inadimplência 

dos financiamentos rurais. 

COMERCIALIZAÇÃO
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

INVESTIMENTO
(SEDUC)

R$ 23,5
MILHÕES

(cumprimento ao mínimo de 30% da legislação federal)

• Apoio em Chamadas Públicas exclusivas para fornecedores e escolas que
 envolvam comunidades indígenas
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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PREME)

Programa que busca a substituição de gêneros alimentícios importados por produtos regionais, 
contribuindo para a interiorização do desenvolvimento e o resgate de hábitos alimentares 
saudáveis.

•    Abrangência: 62 municípios
• Credenciados: 567 (produtores individuais, associações, 
cooperativas e agroindústrias)

INVESTIMENTO
(SEDUC)

R$ 62
MILHÕES
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BALCÃO DE AGRONEGÓCIOS

O balcão de agronegócios é um serviço que faz a ligação entre o produtor rural e o comércio em 
geral (rede de supermercados, restaurantes, feiras, etc), buscando desti nar a ampla oferta no 
campo, servindo como instrumento regulador do preço de mercado.

•  Valor a ser comercializado: R$ 7 milhões
•  Rede compradora: 22 (restaurantes, supermercados e feiras)•  Rede compradora: 22 (restaurantes, supermercados e feiras)
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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PROMOVE)

Inserção na rede de ensino (estadual e municipal) e demais órgãos municipais, de mobiliário cuja 
a matéria-prima é madeira regional oriunda de manejo fl orestal. O programa visa a geração de 
mão-de-obra local e geração de emprego e renda no interior.

•  Investi mento: R$ 8 milhões SEDUC
•  Abrangência: 62 municípios
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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

O Programa de Aquisição de Alimentos possui duas finalidades básicas: promover o acesso à 
alimentação segura e saudável e incentivar a agricultura familiar.  A modalidade executada no 
Estado do Amazonas é a compra especial da agricultura familiar com doação simultânea, com 
limite de até R$ 6.500,00 por agricultor familiar.

•  Investimento: R$ 7 milhões (Governo Federal / MAPA)
•  Abrangência: 40 municípios
•  Entidades beneficiadas: 120
•  Volume estimado: 2.500 toneladas
•  Agricultores beneficiados: 1.076 
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FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR

As Feiras garantem a comercialização de parte da produção rural do Estado e geram benefí cios para 
famílias de produtores rurais, agricultores familiares, associações, cooperati vas, agroindústrias, 
artesãos e empreendedores da economia solidária. Funcionam em período semanal e quinzenal 
em espaços com áreas estruturadas em diferentes zonas da capital e interior. As Feiras de Produtos 
Regionais da ADS, têm o objeti vo de incenti var as ati vidades rurais, agregando valor aos produtos 
oriundos, principalmente, da agricultura familiar, proporcionando melhores condições de vida as 
famílias envolvidas, fi xando o homem no campo.

•  Valor a ser comercializado: R$ 38 milhões 
•  Volume comercializado: 4.000 toneladas
•  Famílias benefi ciadas: 816
•  Abrangência: 48 municípios
•  Número de visitantes/ano: 1.800.000
• Feiras na capital: 10 ( Shoppings Sumaúma, Plaza I, Plaza II, Ponta Negra I, Ponta 
Negra II; SEPROR, AFEAM, CASSAM, Frigorífi co Vitelo e Comando da Polícia Militar)
•   Feiras no Interior: Rio Preto da Eva, Boa Vista do Ramos, Parinti ns, Silves, Novo 
Airão, Beruri, Manacapuru, Careiro Castanho, Lábrea, Tefé, Novo Aripuanã, 
Tonanti ns, Humaitá, Barreirinha e Nhamundá.
•  Feiras a serem implantadas: 
30 (interior)
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• Criação do Conselho Estadual de Produção Orgânica e 

Agroecológica- CEAPO 

•  Produção de Plantas Alimentí cias Não Convencionais – PANCS 

• Busca pela garanti a e qualidade orgânica dos produtos: 

Certi fi cação, Sistemas Parti cipati vos de Garanti a e o Controle 

Social para a Venda Direta
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MANEJO FLORESTAL

O Programa de Incentivo à Produção de Madeira Manejada - PROMANEJO FLORESTAL visa apoiar o 
manejador na exploração do Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala (PMFSPE). 
Esta política visa aumentar a oferta de madeira manejada no Estado e incentivar manejadores 
para a regularização de suas atividades, diminuindo a pressão sobre a floresta nativa em relação 
ao desmatamento ilegal.

•  Investimento: R$ 1 milhão
•  Subsídio de 80% para atividade de exploração florestal (abertura de ramal, 
corte direcionado das árvores destinadas a abate, desdobro de toras e transporte 
das pranchas para o local de embarque) 
•  Até R$ 314,00/m3 de madeira (limitado a 120 m3 de madeira em prancha por 
produtor) 
•  Beneficiamento de 35 planos de manejo florestal, com cerca de 200 manejadores 
florestais 
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A agricultura urbana convencional e orgânica tem se mostrado uma boa alternativa ao 
abastecimento de alimentos para as cidades, não só por ser saudável em relação aos produtos 
convencionais e não convencionais, mas, principalmente por diminuir a distância entre a produção 
do alimento e o consumidor final, o que vem abrindo espaço e recebendo apoio dentro das 
políticas públicas do setor primário.  

•  Utilização de espaços públicos ociosos para a produção de alimentos orgânicos
• Envolvimento da comunidade que reside no entorno da área garantindo a 
segurança alimentar e nutricional
•  Melhoraria do visual/paisagem da cidade

AGRICULTURA URBANA
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• Ampliar as zonas livres de febre aft osa com vacinação, para sem vacinação, através do 
cumprimento do Plano Estratégico 2017-2026. Este cenário irá proporcionar novos e valiosos 
mercados aumentando sua parti cipação no agronegócio brasileiro.
•  Com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, além das ações que 
envolvem a febre aft osa, desenvolve ações de controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose 
Animal, Controle da Raiva dos herbívoros e executa programas de Sanidade Avícola, Apícola, dos 
Equídeos, Suínos, dos animais aquáti cos e dos caprinos e ovinos. 

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

1.399.414 90.480 32.227 18.790 360.110

BOVINO BUBALINO SUÍNO CAPRINOS/OVINOS

REBANHO CADASTRADO
AVES POSTURA\CORTE
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DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

•  Controlar e disciplinar o trânsito interestadual de vegetais e 

suas partes

•  Prevenção, controle e erradicação de pragas 

•  Certificação fitossanitária de produtos regionais destinados 

à exportação 

•Executar o Programa Nacional de Erradicação da Mosca da 

Carambola- PNEMC, com vistas à preservação do patrimônio 

agrícola estadual e contribuindo para assegurar a saúde 

ambiental, vegetal, animal e humana.
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O SIE controla a qualidade dos produtos de origem animal, como embutidos cárneos, leite e seus 
derivados, mel, ovos e pescados.

SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE

ESTABELECIMENTOS COM S.I.E                                           Regularizados       Processo de Regularização

Abatedouro de Bovídeos                                                9                                 42
Abatedouro de Suínos                                                2                                 9
Entreposto de Laticínios                                                31                                 216
Entreposto de Laticínios (Fatiados)                                   8                                 12
Entreposto de Pescado                                                38                                 95
Entreposto de Mel                                                             4                                 5
Entreposto de Carne/Fábrica de Produtos Cárneos        23                                 31
Entreposto de Ovos                                                             34                                 72
Produtos não comestíveis                                                1                                 5
Abatedouro de Aves                                                       1                                 35
Total                                                                                       151                                 522
Fonte: ADAF Ano: 2019

•  Viabilizar ampliação do acesso ao SIE
•  Fiscalizar, monitorar e inspecionar a higiene da industrialização, certificando com selo de ga-
rantia todos esses produtos, diminuindo os índices de clandestinidade dos estabelecimentos e 
consequentes riscos à saúde pública.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA

•  Orientar os produtores rurais e estabelecimentos 

comerciais  quanto ao uso correto e seguro de agrotóxicos e 

produtos afins

 •     Orientar quanto à devolução de embalagens vazias

•      Fiscalizar para garantir a segurança da saúde humano 

e do meio ambiente

•  Promover a sanidade, inocuidade e qualidade 

dos produtos agropecuários e de seus derivados.
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EXPOAGRO E REFORMA DO CENTRER

A Exposição Agropecuária representa a busca pela ampliação de novas oportunidades de negócios 
e conhecimentos. Mais do que o aspecto histórico-cultural, esses empreendimentos funcionam 
como uma espécie de vitrine do empreendedorismo rural e mostram o que o Estado tem de 
melhor.
A Reforma do CENTRER e a instalação do novo Parque de Exposição Agropecuária Eurípedes 
Ferreira Lins possibilitarão a realização de eventos do agronegócio e à capacitação de técnicos e 
produtores rurais.

•  Investimento: R$ 12 milhões 
•  Retorno da EXPOAGRO em 2019
•  Construção do Novo Parque de Exposição Eurípedes Ferreira Lins com conclusão 
prevista para 2020

41 EXPOAGROa
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A atividade de apoio à realização de eventos, encontros e exposições tem por objetivo a promoção 
das atividades de campo ligadas às cadeias produtivas agropecuárias, florestais e pesqueiras nos 
municípios do interior.

•  Investimento R$ 1.5 milhões

EVENTOS NO INTERIOR
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É elevada a quantidade de produtos regionais e importados que são descartados nas principais 
feiras de Manaus. Estima-se em 90 toneladas/mês. O governo Estadual, em parceria com o 
Programa Mesa Brasil, Prefeitura de Manaus e feirantes, planejam ações para reduzir esse 
desperdício e destinar os alimentos, após triagem, aos programas sociais e reduzir a insegurança 
alimentar e nutricional no Amazonas.

•  Investimento: R$ 1 milhão
•  Recepção e triagem de 120 toneladas 
•  Parceria com o SESC/MESA BRASIL, Prefeitura de Manaus, feirantes e atacadistas 
em ação que envolve a segurança alimentar e nutricional

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO NAS FEIRAS



48

Os Conselhos Estaduais são espaços de controle e gestão, cujo objeti vo principal é a construção, 
priorização, adequação e aprimoramento das políti cas públicas nas diferentes dimensões e, por 
isso, o processo parti cipati vo de planejamento, gestão e monitoramento deve procurar organizar 
problemas e soluções, convocando o poder local, a sociedade civil e os movimentos sociais a 
assumirem papéis de protagonistas das ações. Nesse senti do, a existência dos Conselhos voltados 
para o setor primário ganharam espaço importante na gestão atual.

•  Reati vação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS
•  Reati vação do Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura - CONEPA

CONSELHOS ESTADUAIS

O Sistema SEPROR dará o apoio necessário à criação de infraestrutura de comercialização às 
cooperati vas e associações do ramo agropecuário, assim como na profi ssionalização da gestão 
com apoio do Sistema OCB/SESCOOP.

•  Investi mento: R$ 3.5 milhões  
•  Revitalização da Central de Abastecimento do Iranduba 
•  Parcerias para capacitação dos cooperados e dirigentes.

APOIO AO  ASSOCIATIVISMO E 
COOPERATIVISMO
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•  Resgate e atualização do ZEE da Região do Purus 

• Revisão da Comissão Estadual de Zoneamento Socioeconômico e 

Ecológico (CEZEE)

•  Iniciar o ZEE nas demais regiões

•  Ferramenta fundamental para subsidiar informações para 

a tomada de decisões e construção de políti cas públicas para 

determinada região

ZONEAMENTO ECONÔMICO
 ECOLÓGICO – ZEE
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ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA

•  Os agricultores familiares dos municípios do Estado do Amazonas vêm sofrendo ao longo 

dos anos perdas sistemáticas de produção em função de estiagem ou mais acentuadamente 

por excesso hídrico, sem o devido amparo de uma política de cobertura das perdas, embora 

o Programa Garantia-Safra exista desde 2002. As calhas dos rios Madeira, Purus, Solimões e 

Juruá, caudatárias da Bacia Hidrográfica do Amazonas, onde estão localizadas comunidades 

rurais e populações tradicionais, têm apresentado um histórico recente de enchentes e secas 

com reflexos sociais e econômicos na vida da população ribeirinha. Com o objetivo de garantir 

condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares, sistematicamente sujeitos a 

perda de safra por razão do fenômeno de seca ou de enchentes e mantidos os contatos com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o governo do Estado vai assinar o 

Termo de Adesão ao Garantia-Safra, pela qual serão beneficiados milhares de produtores rurais.

PLEITOS JUNTO AO GOVERNO 
FEDERAL
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LEILÃO E VENDA EM BALCÃO (MILHO)

• Regularidade e ajustes nas regras dos instrumentos públicos ligados ao 
abastecimento de milho em regiões não produtivas 
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•  Uso do PEP (Prêmio para o Escoamento do produto) dentro do Estado do 
Amazonas

PRÊMIO PARA O ESCOAMENTO DO 
PRODUTO
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POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS 
MÍNIMOS DOS PRODUTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE - PGPMBio 
(Governo Federal/CONAB)

•  Apoio na execução da subvenção federal 
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•  Início do Zoneamento Agrícola de Risco Climáti co - ZARC com as culturas da 
Mandioca, Guaraná, Abacaxi, Milho, Soja, Citrus e Açaí, viabilizando acesso ao 
Seguro e ao Crédito Rural

ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCO 
CLIMÁTICO - ZARC



VALORIZE OS PRODUTOS  
REGIONAIS!




