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Prezados senhores, 

 

Desde o fato COVID-19 que mudou a dinâmica de nossas vidas e ambiente 

de negócios, a ABCSEM está realizando as seguintes ações: 

 

1) Monitorando todas as publicações de âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, verificando os seus impactos para tomada de ações 

corretivas, caso necessário; 

 

2) Monitorando as ações tomadas pelas Secretárias da Agricultura dos 

Estados, verificando se estes órgãos estão agindo em consonância com 

o Decreto Presidencial, resguardando nosso segmento de atuação 

dentro do atual cenário emergencial; 

 

3) Estamos em contato direto desde sábado, dia 21/3, com o Grupo de 

Especialistas quem vem auxiliando o Ministra da Agricultura na 

elaboração de medidas junto ao Governo Federal, focando o 

entendimento de que a atividade produtiva agropecuária, o 

beneficiamento e processamento, e o escoamento e comercialização de 

seus produtos e toda a sua indústria não são passíveis de interrupções; 

 

4) Estamos em contato direto com o Grupo de entidades que está atuando 

de forma consultiva junto à Secretária da Agricultura do Estado de SP 

para análise de medidas pelo Governo de SP; 

 

5) Estamos em contato direto com o Secretário da Agricultura do Estado 

do Rio Grande do Sul, atuando de forma consultiva, visando 

resguardar nosso segmento de atuação; 

 

6) Hoje 23/3, em ação coordenada por entidades de classe de atuação 

nacional, elaborou-se ofício a ser entregue à todos os Governadores de 

cada estado do Brasil reforçando a manutenção das atividades 

essenciais no Estado, a fim de garantir a produção de alimentos e o 

fluxo de abastecimento. Além da ABCSEM, participaram desta ação: 

ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio; ANDAV – 

Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e 
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Veterinários; CROPLIFE – Brasil ; AMA – Associação dos 

Misturadores do Brasil; UNIFITO – União dos Produtores/Fabricantes 

Nacionais de Fitossanitários ; AENDA – Associação Brasileira de 

Defensivos Pós Patente; SRB – Sociedade Rural Brasileira; 

SINDIVEG – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Vegetal; SINPRIFERT – Sindicato Nacional da Indústria de Matérias 

Primas para Fertilizantes; entre outras entidades. 

 

7) Visando a interlocução com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) durante o enfrentamento à atual Crise e 
tratamento de demandas solicitamos as seguintes informações: 
 
 Problema identificado:  
 Município: 
 Estado: 
 Ato legal: (Decreto, Portaria, Decisão judicial...) (Caso exista) 
 Informações adicionais: 

 

 


