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OF. ABRASEM nr. 11/20

Brasília, 07 de abril de 2020.

Ilma. Senhora
ANA MARIA SOARES VALENTINI
Secretária de Agricultura do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte – MINAS GERAIS
Ref.: Suporte para continuidade das atividades de “despendoamento” de milho, durante
a epidemia de COVID-19.
Prezada Secretária,
A indústria de sementes brasileira, representada pela ABRASEM e suas Associadas, é
composta por pequenas, médias e grandes empresas de caráter nacional e internacional,
bem como institutos e Empresas Públicas de pesquisa, e está comprometida em garantir
o fornecimento de sementes de alta qualidade necessárias para garantir a produção e
disponibilização de alimentos seguros e saudáveis.
Neste momento delicado, em que precisamos conviver e nos adaptar a uma crise
causada pelo coronavírus (Covid-19), a ABRASEM e suas Associadas estão
comprometidas em articular e consolidar suas cadeias de produção e distribuição, sob os
mais rígidos padrões de segurança. É essencial que qualquer sistema de produção de
alimentos tenha sementes de qualidade superior, e é por isso que estamos solicitando o
apoio dessa Secretaria, para que o setor de sementes possa continuar desempenhando
as suas atividades.
Necessitamos movimentar, hospedar e alimentar um número significativo de
contratados/Safristas, para os municípios nos quais desempenhamos nossas atividades.
È fundamental que possamos manter as nossas operações e, neste período, as atividades
relativas a “despendoamento” de milho, nas lavouras do Estado de Minas Gerais, são
importantíssimas para a produção futura de sementes de milho.
Como componente fundamental da cadeia de suprimento de alimentos, o setor de
sementes e seus parceiros trabalham, continuamente, para produzir e entregar
sementes, o insumo básico da produção, para que os agricultores continuem a fornecer
alimentos saudáveis e abundantes para toda a população.
Certos de podermos contar com o costumeiro apoio despedimo-nos, renovando os nossos
votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

José Américo Pierre Rodrigues
Presidente
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