
 

 

 

 

 
 

 
 

 

EMDAGRO EM NÚMEROS 
J A N E I R O A J U N H O / 2 0 2 2 

 

14.184 agricultores familiares e produtores em geral assistidos e ou atendidos sem repetição; 

80.021 atendimentos e ou assistências realizadas a produtores rurais (com repetições); 

9.386 cargas de produtos vegetais fiscalizadas; 

71.336 certificações de transporte de animais emitidas; 

753 produtores atendidos e ou assistidos em Defesa Sanitária Animal; 

215 produtores atendidos e ou assistidos em Defesa Sanitária Vegetal; 

106 produtores rurais assistidos/atendidos em ações de Regularização Fundiária; 

30 títulos de terra entregues a agricultores familiares; 

186 pequenos produtores rurais assistidos em Inseminação artificial; 

2.430 produtores rurais beneficiados com o Programa Fertilidade de Solos; 

942 produtores rurais beneficiados com o Programa Mais Palma; 

897 produtores rurais cadastrados para o Programa Mão Amiga Leite; 

308 eventos de capacitação realizados (palestras, cursos, intercâmbios, oficinas, entre outros), 

capacitando e ou orientando 5.447 produtores e produtoras rurais,profissionais de diversas áreas e 

público em geral; 

4.353 visitas técnicas a propriedades rurais nos 75 municípios do estado; 

213 organizações rurais (associações, grupos de produtoras e produtores, conselhos comunitários, 

escolas, sindicatos, entre outros) assistidas e ou atendidas; 

387 comunidades rurais visitadas regularmente; 

1.616 produtores, estudantes, professores e público em geral atendidos e ou assistidos via on line; 

135.065 acessos ao site da EMDAGRO; 

7.010 Declarações de Produtor Rural (DAP's) emitidas; 

1.857 produtores rurais inscritos no Programa Garantia Safra; 

500 agricultores familiares assistidos através do Projeto Dom Helder; 

92,29 % do rebanho bovino do Estado vacinado contra Febre Aftosa; 

aquisição de 07 veículos comuns; 

aquisição de 295 equipamentos de informática ( impressoras, notebooks,desktops, celulares, scanners, 

tablets, HD externo, entre outros); 

R$ 1.109.250,00 recebidos através de Termos de Cooperação Técnica firmados; 

R$ 8.660.593,00 recebidos de convênios firmado scom o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento/Governo do Estado de Sergipe/EMDAGRO, os quais começaram a ser aplicados em 2020, 

com previsão de conclusão até 2022. 

- R$ 23,9 milhões aplicados direta e indiretamente na assistência e ou atendimento a produtores rurais, 

suas organizações 


