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Expediente 

MEMBROS PODER PÚBLICO  

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA  

Titular: Lázaro Augusto dos Reis 

lazaro.reis@agrario.mg.gov.br 

(31) 3915-8478 

Suplente: Marcilene Aparecida Ferreira 

marcilene.ferreira@agrario.mg.gov.br 

(31) 3915-9689 

 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior - SEDECTES 

Titular: José Pedro Cordeiro 

jose.cordeiro@gorverno.mg.gov.br 

Suplente: Breno Eduardo Neves Nolasco 

nolasco.breno@gmail.com 

 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais - SEDINOR 

Titular: Silvia Elizabeth Contreras Morales 
silvia.contreras@sedinor.mg.gov.br 
(31)3915-5190 

Suplente: José Ronaldo Durães 

ronaldo.jjrd@hotmail.com 

 

 Secretaria Extraordinária de Estado de Desenvolvimento Integrado e 
Fóruns Regionais - SEEDIF 

Titular: Hebert Levi Pereira Nunes 

hebert.levi@ouvidoriageral.mg.gov.br  

Suplente: Henrique Gabriel Almeida e Gomes  

henrique.almeida@desenvolvimento.mg.gov.br 

 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SEMAD 

Titular: Alberto da Costa Ribeiro  

alberto.ribeiro@meioambiente.mg.gov.br 

Suplente: Mário Lúcio dos Santos  

mailto:silvia.contreras@sedinor.mg.gov.br
mailto:ronaldo.jjrd@hotmail.com
mailto:hebert.levi@ouvidoriageral.mg.gov.br
mailto:alberto.ribeiro@meioambiente.mg.gov.br
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 Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA 

Titular: Maria de Lourdes Vieira Leopoldo  

maria.lourdes@emater.mg.gov.br 

(38) 3223-2130 

Suplente: Rodrigo Carvalho Fernandes 

rodrigo.carvalho@agricultura.mg.gov.br  

(31) 3915-8447 

 

 Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE 

Titular: Zilene Conceição Maia 
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Titular: Leonardo Monteiro Ribeiro  
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ICA/UFMG  

Titular: Fausto Makishi 

faustomakishi@gmail.com 

(38) 2101-7773 

Suplente: Nilza de Lima Pereira Sales  

nsales_ufmg@hotmail.com 

 

 Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de 
Minas Gerais – CIMOS 

Titular: Danniel Librelon Pimenta  

danniel@mpmp.mp.br 

Suplente: Marcella Nunes Cordeiro Costa  

marcellanunes@mpmg.mp.br 

 

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – 
CODEVASF 

mailto:rodrigo.carvalho@agricultura.mg.gov.br
mailto:zcma2009@yahoo.com.br
mailto:leomribeiro@hotmail.com
mailto:anapgthe@gmail.com
mailto:danniel@mpmp.mp.br
mailto:marcellanunes@mpmg.mp.br
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Titular: Eleniz Soares Lisboa  

eleniz.lisboa@codevasf.gov.br 

Suplente: Alex Douglas Martins Demier  

alex.demier@codevasf.gov.br 

 

 Instituto Federal do Norte de Minas – IFNM 
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Suplente: Alessandro Carneiro Ribeiro 
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MEMBROS SOCIEDADE CIVIL 

 

 Cooperativa Grande Sertão  

Titular: José Fabio Soares  

jfabiocgs@gmail.com 

Suplente: Neucy Aparecido Fagundes 

neucybr@yahoo.com.br  

 

 Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - 
FETAEMG  

Titular: Vilson Luiz da Silva 

Suplente: Marcos Vinicius Dias Nunes 

marcos@fetaemg.org.br 

 

 Centro de Agricultura Alternativa – CAA  

Titular: Aline Silva de Souza 

aline@caa.org.br 

Suplente: Joeliza Aparecida de Brito Almeida 

joelizabrito@gmail.com  

 

 Núcleo Gestor da Cadeia do Pequi e Outros Frutos do Cerrado – Núcleo do 
Pequi 

Titular: Vicentina Bispo de Almeida Corte 

vicentinabispo@gmail.com  

Suplente: Sara Alves de Melo Teixeira  

sarahmelo.pequi@gmail.com 

 

mailto:eleniz.lisboa@codevasf.gov.br
mailto:alex.demier@codevasf.gov.br
mailto:wallace.trindade@ifnmg.edu.br
mailto:alessandro.ribeiro@ifnmg.edu.br
mailto:jfabiocgs@gmail.com
mailto:marcos@fetaemg.org.br
mailto:aline@caa.org.br
mailto:joelizabrito@gmail.com
mailto:vicentinabispo@gmail.com
mailto:sarahmelo.pequi@gmail.com
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 Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais da Comunidade de 
Lagoa Dourada  

Titular: Antônio Rodrigues da Silva  

kennedytaio@hotmail.com 

Suplente: Roberto Rodrigues da Silva 

kennedytaio@hotmail.com 

 

 Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroextrativistas do Vale do 
Peruaçu -COOPERUAÇU 

Titular: Valdomiro de Mota Brito 

valdomiro.buda@yahoo.com.br  

Suplente: Joel Araujo Sirqueira  

joelsirqueira@yahoo.com.br 

 

 Cáritas Diocesana de Januária 

Titular: Meire Nalva Lisboa Reis  

mlisboareis183@gmail.com 

Suplente: Beltrano Ramos da Silva  

beltranoramos@yahoo.com.br 

 

 Movimento Graal 

Titular: Lorena Valentina de Almeida  

lorenavalentina.melo@yahoo.com.br 

Suplente: Eliane Grace Criscôlo Parrela 

elianeparrela@yahoo.com.br  

 

 Cooperativa de Agricultura Familiar Sustentável com Base na Economia 
Solidária - COPABASE 

Titular: Nardelio Ernesto Jacinto 

copabase@gmail.com 

Suplente: Dionete Figueredo Barboza 

copabase@gmail.com 

 

 Associação Casa de Ervas Barranco de Esperança e Vida - ACEBEV 

Titular: Amônica Porcina de Barros  

acebevport@yahoo.com.br 

Suplente: Jorge Carlos Cantuária Alves 

Jcantuaria1@gmail.com 

mailto:kennedytaio@hotmail.com
mailto:kennedytaio@hotmail.com
mailto:joelsirqueira@yahoo.com.br
mailto:mlisboareis183@gmail.com
mailto:lorenavalentina.melo@yahoo.com.br
mailto:elianeparrela@yahoo.com.br
mailto:copabase@gmail.com
mailto:copabase@gmail.com
mailto:acebevport@yahoo.com.br
mailto:Jcantuaria1@gmail.com
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 Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas – CODECEX 

Titular: Aldair José de Souza  

codecex@hotmail.com 

Suplente: Andreia Ferreira dos Santos 

andreiaferreirasantos@gmail.com 

 

 Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica – CAV  

Titular: Alan Oliveira dos Santos 

alanoliveira06@gmail.com 

Suplente: Boaventura Soares de Castro 

  

mailto:codecex@hotmail.com
mailto:andreiaferreirasantos@gmail.com
mailto:alanoliveira06@gmail.com
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Introdução 

A Agenda Estratégica 2019-2023 é fruto do trabalho coletivo de 

representantes de diferentes entidades do poder público e sociedade 

civil que compõe o Conselho Diretor Pró-Pequi e visa o ordenamento, a 

organização, a sistematização e a racionalização das ações e dos 

objetivos estabelecidos no Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à 

Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi 

e Demais Frutos e Produtos Nativos do Cerrado - PRÓ-PEQUI. 

A estruturação de uma Agenda de trabalho para o Conselho Pró-Pequi 

e entidades que o compõe tem como finalidade ampliar a discussão 

envolvendo a valorização da sociobiodiversidade do Cerrado e da 

Caatinga, fortalecimento das populações tradicionais que vivem e 

trabalham nestes biomas. A Agenda busca também construir uma visão 

coletiva e alinhada do futuro, traçar planos e projetos de médio e longo 

prazo que permitam potencializar as ações geradoras de impacto 

positivo, criando sinergias entre as instituições presentes no Conselho e 

suas parceiras. 

A consolidação desta Agenda Estratégica foi adensada em reunião do 

Grupo Técnico e outras representações do setor ocorrida nos dias 04 e 05 

de julho de 2018, ocasião em que, por meio de metodologia adequada, 

foi organizado um conjunto de propostas dispostas em 10 temas 

prioritários, a saber: Mapeamento e estatísticas, Preservação e Defesa; 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Gestão da Qualidade, Soberania 

e Segurança Alimentar; Marketing e Divulgação; Comercialização; 

Cooperativismo e Associativismo; Governança; e Produção. Vale notar 

que o presente documento é fruto de um processo maior de reflexão e 

proposições que se iniciou desde a criação do Conselho Pro-Pequi em 

2001. Neste sentido, destaca-se o legado deixado por todos os 

representantes que antecederam a atual formação do Conselho e que 

servem de subsídio e ponto de partida para esta Agenda.  



 

 

10 

Após a reunião do dia 5 de julho de 2018, o GT promoveu um trabalho de 

organização e sistematização do conjunto de propostas, por temas, itens 

de Agenda e algumas Diretrizes. O trabalho foi conduzido de forma a 

agrupar as propostas em eixos temáticos que possam ser trabalhados e 

aprofundados por grupos de trabalhos específicos a serem criados em 

futuras reuniões do Conselho.  

A partir de então, a proposta de Agenda aprovada pelo Grupo de 

Trabalho foi encaminhada para todos os membros do Conselho Pró-

Pequi, que tiveram a oportunidade de questioná-la e contribuir com 

sugestões. A providência seguinte foi submetê-la à discussão e 

aprovação em reunião ordinária do Conselho Pró-Pequi. 

Importante destacar que a Agenda Estratégica tem caráter dinâmico e 

representa um instrumento vivo de planejamento e alinhamento entre 

Conselho Pró-Pequi e outras instituições parceiras. Novas ações poderão 

ser inseridas nesta agenda conforma a necessidade.   
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Objetivo 

A Agenda Estratégica tem como objetivos: 

I. Estabelecer um plano de trabalho para o Conselho Pró-Pequi para 

os próximos 5 anos (2019 – 2023); 

II. Facilitar o alinhamento entre ações a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Pró Pequi e outras instituições e organizações atuantes no 

arranjo produtivo do pequi e outros frutos do Cerrado; 

III. Fortalecer o Conselho Pró-Pequi como espaço de construção de 

Políticas Públicas para o Sistema Agroalimentar do pequi e outros 

frutos do Cerrado e da Caatinga. 

 

Grupo de Trabalho  

Alan Oliveira dos Santos (CAV) 

Aline Silva de Souza (CAA) 

Amônica Porcina de Barros (ACEBEV) 

Eleniz Soares Lisboa (CODEVASF) 

Eliane Grace Criscôlo Parrela (GRAAL) 

Fausto Makishi (ICA/UFMG) 

José Fabio Soares (Coop. Grande Sertão) 

José Ronaldo Durães (IDENE) 

Kennedy Corrêa de Almeida (Prefeitura Municipal de Taiobeira) 

Lázaro Augusto dos reis (SEDA) 

Leonardo Monteiro Ribeiro (UNIMONTES) 

Marcella Nunes Cordeiro Costa (CIMOS) 

Marcos Vinicius Dias Nunes (FETAEMG) 

Maria de Lourdes Vieira Leopoldo (Emater/SEAPA) 

Maylla Elicyenny Marcelino Pereira (SEDA) 
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Meire Nalva Lisboa Reis (Cáritas Januária) 

Roberto Rodrigues da Silva (Associação dos Agricultores e Trabalhadores 

Rurais da Comunidade de Lagoa Dourada) 

Sarah Alves Melo de Teixeira (Núcleo do Pequi) 

Silvia Elizabeth Contreras Morales (SEDINOR) 

Wdileia Mendes de Oliveira (IDENE) 
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Sobre o Conselho Pró-Pequi 

O Conselho Diretor Pró-Pequi é órgão de composição paritária, 

propositivo, deliberativo e fiscalizador, em âmbito estadual, criado pela 

Lei Nº. 13.965 de 2001 e tem por finalidade atuar na proposição, na 

deliberação, no monitoramento e controle da execução das Políticas 

públicas estaduais que contemplem e assegurem as diretrizes do 

Programa Mineiro Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, 

ao Consumo, à Comercialização e a Transformação do Pequi e Demais 

Frutos e Produtos Nativos do Cerrado, além de zelar pela perenidade 

deste Conselho e seu Programa, dentro de uma perspectiva de longo 

prazo e de sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem 

social, cultural, econômica, ambiental e de boa governança, na 

definição de seus interesses e ações. 

O Programa Pró-Pequi visa apoiar as populações que tradicionalmente 

vivem e trabalham de forma sustentável no bioma Cerrado e nas áreas 

ecotonais do Cerrado com a Caatinga, mediante incentivo às práticas 

do Agroextrativismo Agroecológico, incluindo atividades de 

transformação e comercialização de frutos e demais produtos nativos. 

Em síntese, o Conselho representa um espaço de articulação institucional 

entre poder público e representantes da sociedade civil organizada em 

prol do fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais e da 

preservação do Meio Ambiente do Cerrado e da Caatinga.  
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Figura1. Composição do Conselho Pró-Pequi  

 

 

 

O que fazemos? 

O Conselho Diretor Pró-Pequi tem por finalidade atuar na proposição, na 

deliberação, no monitoramento e no controle da execução dos Projetos 

e ações do Programa Pró-Pequi. 

 

Por que fazemos? 

Para apoiar e fortalecer a preservação do Cerrado e da Caatinga, bem 

como os povos e comunidades tradicionais1 que vivem nestes biomas. 

 

Quem é nosso público alvo? Para quem fazemos? 

Populações que tradicionalmente vivem e trabalham de forma 

sustentável no Cerrado e na Caatinga.  

 

O que queremos gerar em termos de efeitos? 

Consolidar o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à extração, ao 

consumo, à comercialização e à transformação do pequi e demais frutos 

e produtos nativos do Cerrado e Caatinga.  

                                            
1 Povos e comunidades tradicionais são definidos como "grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição". 
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Mapeamento e estatísticas 

Responsáveis 

Núcleo do Pequi, FETAEMG, CAA, EMATER, SEDESE, UFMG, Unimontes, 

SEDA 

Diretrizes: 

I. Identificar as áreas de incidência de agricultores familiares, povos 

e comunidades tradicionais e que vivam ou sobrevivam da coleta 

do pequi e de outros produtos nativos do Cerrado; 

II. Envolver as competências institucionais (EMATER; IDENE, CAA, CAV, 

NÚCLEO DO PEQUI; FETAEMG, CÁRITAS, UNIMONTES E UFMG) no 

mapeamento de cooperativas e associações. 

III. Criar plataforma de dados comum e acesso a informação de 

forma objetiva e transparente;  

IV. Levantar dados sobre número de unidades de processamento, 

Capacidade Instalada, Produção Anual, Número de Famílias 

envolvidas, Número de associados, Área de Abrangência, Preços 

e Estoques. 

Ações:  

I. Identificar na região no Estado os municípios, cooperativas, 

associações, comunidades e empresas que atuam com pequi e 

demais frutos do Cerrado  

II. Formatar planilha de coleta de dados com cooperativas, 

associações, comunidades e empresas que atuam com pequi e 

demais frutos do Cerrado. 

III. Definir metodologia, roteiro para levantamento de informações 

das organizações (Capacidade Instalada, Produção Anual, 

Número de Famílias envolvidas, Número de associados, Área de 

Abrangência), sistema de governança e gestão do trabalho. 
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Preservação e defesa 

Responsáveis 

CIMOS, SEDESE, Núcleo, IFNMG, CAA, SEMAD, ACEBEV 

 

Diretrizes: 

I. Criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de 

ocorrência do pequizeiro e de outras espécies do Cerrado 

suscetíveis ao manejo; 

II. Realizar estudos visando à recuperação da biodiversidade das 

terras públicas e devolutas localizadas em áreas do Cerrado 

retomadas pelo Estado que tenham sido objeto de contratos de 

arrendamento ou comodato ou outros instrumentos congêneres e 

utilizados em projetos agrossilvipastoris2; 

III. Criar mecanismos que assegurem a utilização de áreas de reserva 

legal e de uso sustentado para a coleta de frutos e produtos nativos 

do Cerrado pelos agricultores/agricultoras familiares, povos e 

comunidades tradicionais, organizadas em cooperativa ou outra 

forma associativa; 

IV. Buscar e estabelecer mecanismos de fiscalização da extração 

predatória de frutos e produtos do Cerrado e Caatinga. 

V. Monitorar e atuar junto ao poder público e legislativo em pautas 

de interesse a preservação do cerrado e da caatinga, povos e 

comunidades tradicionais e manutenção do conselho Pró-Pequi. 

 

Ações: 

                                            
2 AGROSSILVIPASTORIL: Integração da Lavoura, pecuária e Floresta. ... Estes se dividem 

em 3 sistemas: silvipastoris (florestas com pastagens), silviagrícolas (florestas com 

agricultura) e agrossilvipastoris (florestas com agricultura e pecuária simultânea ou 

sequencial) 
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I. Mapear e divulgar Políticas Públicas e Ações Municipais de 

conservação do Cerrado e da Caatinga 

II. Divulgação de agenda de capacitações e seminários sobre 

educação ambiental, manejo sustentável e práticas 

agroecológicas; 

III. Promover mínimo 5 seminários sobre temas de interesse do 

Conselho (transformação, produção, comercialização – ref. Lei)  

IV. Definir espécies de maior interesse ambiental, social e econômico;  

V. Identificar e definir locais para construção de unidades modelos de 

referência em Reprodução de Espécies, Produção Agroecológica 

e Processamento e Beneficiamento;  

VI. Mobilizar competências existentes nas universidades e centros de 

pesquisa para promover cursos e oficinas com técnicos de 

tecnologia de propagação do pequi; 

VII. Promover cursos e oficinas de manejo sustentável do pequi; 

VIII. Promover cursos e oficinas de sistemas agroecológicos; 

IX. Desenvolver e divulgar cartilha sobre manejo sustentável do Pequi 

e outros frutos do Cerrado e da Caatinga 

X. Aproximar o Conselho das atividades de mapeamento de terras 

devolutas (Superintendência de Territórios Coletivos e de 

Arrendamentos- SEDA), vista o compartilhamento de resultados 

das ações da Superintendência de Território Coletivo e de 

Arrendamentos - SEDA 

XI. Incentivar recuperação e preservação de áreas com destaque 

para sistemas agroecológicos; 

XII. Monitoramento de locais de corte e replantio relacionado a 

aplicação da legislação; 

XIII. Estreitar diálogo e divulgar ações do Conselho junto às Prefeituras 

Municipais e órgãos de fiscalização ambiental. Reforçar a 

importância tributária do pequi para as Prefeituras. Divulgar 

regulamentação nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural Sustentáveis, Secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura; 
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XIV. Pensar em instrumentos que facilite a fiscalização; 

XV. Criar material de nivelamento para conselheiros 

XVI. Criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de 

ocorrência do pequizeiro e de outras espécies do Cerrado 

suscetíveis de manejo; 

XVII. Realizar estudos e/ou pesquisas visando a recuperação da 

biodiversidade das terras públicas e devolutas localizadas em área 

do Cerrado retomadas pelo Estado que tenham sido objeto de 

contratos de arrendamento ou comodato ou outros instrumentos 

congêneres e utilizados em projetos agrossilvipastoris; 
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Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Responsáveis 

SEDECTES, Unimontes, UFMG, IFNMG, CIMOS 

 

Diretrizes: 

I. Desenvolver experimentos e pesquisas e projetos por meio de suas 

entidades associadas voltados à produção de mudas para o 

atendimento a novos plantios e para a recuperação de áreas 

degradadas; 

II. Identificar pesquisas e publicações sobre o pequi e outros produtos 

do cerrado, bem como manejo, conservação, organização de 

produtores e outros temas de interesse;  

III. Retomar projeto de criação do Centro de referência, buscando 

alternativas para sua operacionalização; 

IV. Estabelecer parcerias com Universidades, centros de pesquisas e 

agências de fomento com objetivo de induzir demandas 

específicas de interesse do Conselho; 

V. Incentivar, apoiar e divulgar estudos científicos envolvendo 

Tecnologia e Inovação para frutos e plantas do Cerrado, 

considerando produtos, equipamentos e processos. 

 

Ações: 

I. Capacitação e oficinas e transferência de tecnologia para corpo 

técnico e comunidades; 

II. Buscar mecanismos de incentivo e fomento a estudos sobre a 

implantação de sistemas agroflorestais; 

III. Buscar fontes de financiamento para pesquisas aplicadas; 

IV. Estreitar diálogo com a FAPEMIG; 
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V. Retomar projeto de criação do centro de referência na Unimontes; 

VI. Realizar visita a Centro de Excelência do Cerrado – CERRATENSE 

em Brasília-DF; 

VII. Levantar, reunir e formar banco de dados sobre pesquisas e 

trabalhos sobre o pequi e outros produtos do cerrado, bem como 

manejo, conservação, organização de produtores e outros temas 

de interesse; 

VIII. Incentivar e buscar auxílio à publicação de livros e cartilhas com 

resultados de pesquisa realizadas;  

IX. Criar calendário de apresentação de resultados de pesquisa aos 

membros do conselho; 

X. Desenvolver experimentos e pesquisas voltados à produção e 

reprodução de mudas para o atendimento a novos plantios e para 

a recuperação de áreas degradadas; 
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Gestão da Qualidade, Soberania e Segurança 

Alimentar 

Responsáveis 

UFMG, IFNMG, CODEVASF, EMATER, FETAEMG 

 

Diretrizes: 

I. Desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade 

sanitária e preservação da identidade dos produtos; 

II. Buscar o credenciamento de laboratórios de referência; 

III. Propor padrões de identidade e qualidade (PIQs) para o pequi, 

frutos do Cerrado e da Caatinga e derivados; 

 

Ações: 

I. Desenvolver trabalhos com nutricionistas e merendeiras das escolas 

para incluir o pequi e derivados na alimentação escolar através de 

parcerias locais e com a SEE, CRAS e outros órgãos. 

II. Incentivar construção de documentos, manuais e procedimentos 

para adequação aos sistemas de inspeção sanitária (SIF, SIM,etc.) 

vista atender os padrões higiênico-sanitário normativos e legais.  

III. Buscar alternativas para acordos intermunicipais de inspeção 

sanitária; 

IV. Realizar diagnóstico dos empreendimentos para identificar 

problemas locais de adequação sanitária e modelos; 

V. Estreitar o relacionamento com órgãos de vigilância e certificação 

sanitária (ANVISA, MAPA, IMA) em níveis estaduais, regional e 

municipais; 

VI. Ampliar estudo sobre condições sanitárias (análise microbiológica 

e físico-química) dos derivados de pequi; 
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VII. Realizar cursos e capacitações sobre Boas Práticas de 

Processamento (BPF) de alimentos, envase e regras de rotulagem 

através da SEMAD e do IMA. 
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Marketing e divulgação 

Responsáveis 

Secretaria Executiva, SEDA e Núcleo do Pequi 

 

Diretrizes: 

I. Criar selo e certificação que identifique a área de produção e a 

qualidade do produto;  

II. Ampliar a divulgação do Conselho Pró-pequi e suas ações; 

III. Divulgar os componentes nutricionais e medicinais do pequi e de 

outros frutos e produtos do Cerrado e da Caatinga;  

 

Ações: 

I. Consolidar comunicação interna; 

II. Estudar casos de sucesso e criar mecanismos de divulgação e 

compartilhamento e experiências;  

III. Construção participativa de indicadores de sustentabilidade 

IV. Retomar página web do conselho, buscando a constante 

veiculação de informações sobre o conselho e assuntos de 

interesse; 

V.  Buscar a realização de reuniões itinerantes;  

VI. Criar formas de divulgação de produtos (catálogos e amostras); 

VII. Realizações de seminários sobre produtos do cerrado e da 

caatinga; 

VIII. Buscar divulgação do pequi e frutos do cerrado e da caatinga nas 

mídias e meios de comunicação; 

IX. Criar material para divulgar padrões de qualidade e identidade 

dos produtos de pequi e frutos do cerrado e da caatinga. 
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X. Desenvolver e divulgar cartilha de valorização do pequi e frutos do 

cerrado e da caatinga; 
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Comercialização 

Responsáveis 

EMATER, CODEVASF, Núcleo do Pequi, Cooperativas, CAV 

 

Diretrizes: 

I. Incentivar a comercialização do pequi e de outros frutos do 

Cerrado e de seus derivados; 

II. Identificar e viabilizar o escoamento da produção por meio de 

múltiplos canais de comercialização como férias regionais, varejo, 

compras coletivas, mercados institucionais, e-commerce e outros. 

III. Buscar estratégias para certificação orgânica 

 

Ações: 

IV. Apoiar adequação às normas da vigilância sanitária. 

V. Apoiar a participação em feiras. 

VI. Promover oficinas de capacitação sobre mercados Institucionais 

com as organizações (associações e cooperativas). 

VII. Promover Oficinas do Circuito Alimentação incluindo três públicos: 

Superintendências Regionais de Ensino e Caixas Escolares, Órgãos 

do Estado, Agricultores e Extrativistas. 

VIII. Pesquisar canais de comercialização alternativos. 

IX. Promover eventos para divulgação dos produtos. 

X. Fomentar a comercialização em circuitos curtos de 

comercialização como feiras livres e redes de comercialização 

direta. 

XI. Incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento 

econômico dos produtores e trabalhadores envolvidos na 
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exploração do Pequi e demais frutos do Cerrado, bem como, sua 

organização em cooperativas e outras formas associativas; 

XII. Buscar alternativas e desenvolver mecanismos de fiscalização da 

extração predatória dos frutos do Pequi;   
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Cooperativismo e Associativismo 

Responsáveis 

FETAEMG, CARITAS, CAV, SEDA 

 

Diretrizes: 

I. Incentivar e fortalecer o cooperativismo e o associativo como 

alternativas de formalização dos grupos produtivos; 

 

Ações: 

II. Estudar e criar unidades de referência em estratégias e ações 

coletivas para certificação e adequação normativa 

III. Buscar aproximação do Conselho com GT Cooperativismo 

COOPERAF 

IV. Promover Capacitações e Formações com esta finalidade com as 

entidades do conselho 
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Governança 

Responsáveis 

SEDA, UFMG, IFNMG, CIMOS, CAA 

 

Diretrizes: 

I. Consolidação do Conselho Pró-Pequi como espaço de 

articulação interinstitucional; 

II. Promover intercambio e troca de conhecimentos e experiências 

entre comunidades; 

 

Ações: 

III. Revisar e aprovar normas operacionais do Programa Pró-Pequi 

IV. Atualizar Regimento Interno do Conselho 

V. Pensar em agenda de comunicação de atividades realizadas 

pelas instituições 

VI. Criar um calendário de eventos 

VII. Realizar o planejamento financeiro dos Recursos da Conta do 

Conselho Diretor 
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Produção  

Responsáveis 

IFNMG, UFMG, EMATER, CARITAS, IDENE, Coop. Grande Sertão, Núcleo do 

Pequi, GRAAL 

 

Diretrizes: 

I. Incentivar a industrialização do pequi e demais frutos do Cerrado, 

mediante sua transformação em doces, licores, batidas e outros 

derivados; 

II. Incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento 

econômico dos produtores e trabalhadores envolvidos na 

exploração do pequi e demais frutos do Cerrado;  

 

III. Ações: 

I. Realização de oficinas, cursos e capacitação em gestão da 

produção 

II. Realização de oficinas, cursos e capacitação em gestão 

financeira; 

III. Apoiar assistência técnica em gestão financeira; 

IV. Apoiar assistência técnica em gestão da produção;  

V. Realização de oficinas, cursos e capacitação em gestão da 

comercialização e marketing 

VI. Realização de oficinas, cursos e capacitação em gestão logística 

VII. Realização de oficinas, cursos e capacitação sobre formalização 

da produção 

VIII. Promover intercâmbios para troca de experiências 

IX. Retomar discussão sobre contratação de técnicos pelo conselho; 
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X. Buscar formas de apoio e fomento a assistência técnica, bem 

como a formação de técnicos junto às comunidades, priorizando 

a assistência técnica em locais de recuperação ambiental;  

 


