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Concessão do Selo ARTE - produtos artesanais poderão ser 
comercializados em todo o país, desde que submetidos ao 
serviço de inspeção oficial (municipal, estadual ou federal) 
e identificados por um selo único com a indicação Arte - 
importante para fortalecer e valorizar a cultura e a tradição 
catarinense, agregando valor e qualidade aos produtos 
artesanais.

Parceria com deputados estaduais - as emendas dos 
deputados estaduais somam mais de R$ 7,4 milhões 
em projetos e equipamentos.

Política Estadual de Defesa Sanitária Vegetal - A Lei, elaborada 
pelo Governo do Estado em conjunto com o setor produtivo, 
prevê medidas de controle e preservação da sanidade vegetal- 
seus dispositivos estabelecem normas adaptadas para a 
realidade da produção. Este marco regulatório possibilitou 
mais segurança para os agricultores, bem como para o 
consumidor. Esta Política está focada no monitoramento, 
na vigilância, na inspeção e na fiscalização da produção e 
do comércio de plantas, partes de vegetais e de produtos de 
origem vegetal no estado.



20 MESES
DE GOVERNO3
AGRICULTURA
E PESCA

INDICADORES
Recorde na exportação de soja no 1º quadrimestre 2020: 
815 mil toneladas, o maior volume dos últimos 10 anos. 
Agronegócio responde por 72% das exportações catarinenses 
no primeiro semestre de 2020, com um faturamento que 
passa de US$ 2,87 bilhões. Os destaques são os 
embarques de carnes e de soja. 

Santa Catarina completa 13 anos como área livre de 
febre aftosa sem vacinação: estado recebeu o certificado 
da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) em 25 de maio 
de 2007 e é referência internacional em saúde animal e defesa 
agropecuária. 

Zona livre de peste suína clássica: SC completa cinco anos do 
reconhecimento internacional.  
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Entrega de equipamentos - 464 equipamentos agrícolas com 
investimento de mais de R$ 23 milhões, uma parceria 
entre Governo do Estado, Governo Federal e deputados 
federais, beneficiando 172 municípios. 

DURANTE A PANDEMIA
Prorrogação do prazo de vencimento das parcelas 
de financiamentos: contraídos junto ao Fundo de 
Desenvolvimento Rural (FDR). 

Projeto para agricultores familiares utilizando Nota do 
Produtor Rural: Financiamento do custeio ou capital de giro 
de agricultores familiares e pescadores, que transformam sua 
produção e comercializam utilizando Nota de Produtor Rural. 
Os investimentos devem chegar a R$ 1,5 milhão 
em todo o estado. O Projeto prevê financiamentos via Fundo 
de Desenvolvimento Rural (FDR) de até R$ 30 mil, com 
cinco anos de prazo para pagamento sem juros. 
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Projeto para empreendimentos rurais com CNPJ: O projeto 
da Agricultura prevê o investimento de R$ 1,5 milhão, 
via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), para subvenção 
aos juros de financiamentos adquiridos por agricultores e 
pescadores que comercializam sua produção utilizando CNPJ, 
num limite de 2,5% ao ano. Os financiamentos seguirão as 
regras de contrato feito com o agente bancário, num limite de 
R$ 100 mil.
*Apoio para reconstrução após fenômenos climáticos extremos *

Financiamentos para construção de poços artesianos: via 
Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), R$ 1,5 milhão 
em financiamentos sem juros para captação e uso da água. 
O financiamento via FDR tem o limite de R$ 25 mil por 
produtor, com cinco anos para pagar e sem juros.  

Recupera SC - Menos Juros: destinará R$ 3,6 milhões 
em oito anos para subvenção aos juros de financiamentos 
contraídos para reconstrução de sistemas produtivos. 
A medida possibilitará investimentos de R$ 20 milhões 
no meio rural e pesqueiro catarinense. 
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Projeto Água para Todos: O Água para Todos contará com recursos para financiamentos 
de estruturas para disponibilização de água nas propriedades rurais em emergência, 
dando prioridade para a dessedentação animal e humana. Estão incluídos nesta resolução 
os investimentos em perfuração de poços, estruturas de armazenagem e distribuição.Os 
financiamentos serão de até R$ 25 mil por produtor ou até R$ 50 mil para projetos 
coletivos, que poderão ser pagos em até 36 meses, com seis meses de carência e sem juros.
*Investimentos até setembro 2020 * 

Programa Terra Boa: R$ 80,3 milhões para aumentar a produtividade do campo em 
SC subsídios para os agricultores familiares adquirirem sementes de milho, calcário, kit 
forrageira, kit apicultura e kit solo saudável. 

Regularização Fundiária: Regularização e legalização dos imóveis rurais, com a 
produção do georreferenciamento e certificação no SIGEF/INCRA. Ate setembro de 2020, 
foram mais de 11,8 mil produtores beneficiados com os documentos necessários para 
regularização de imóveis rurais, num investimento de R$ 2,9 milhões.

Crédito Fundiário: O Programa Nacional de Crédito Fundiário, executado pela Secretaria 
de Estado da Agricultura, oferece financiamentos para aquisição de terra por agricultores 
familiares sem terras. Até setembro de 2020, foram 283 beneficiários, com investimentos 
de R$ 39,6 milhões. A intenção é atender 490 produtores rurais, com recursos 
de R$ 49 milhões.
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Fundesa: Indenização de produtores rurais pelo abate 
sanitário de animais, doentes ou sob suspeita de doença, 
de modo a possibilitar a aquisição de animais sadios para 
a continuidade da produção. Até setembro de 2020, foram 
aproximadamente mil produtores beneficiados e mais 
de R$ 14,7 milhões investidos.

Subvenção de juros - A Secretaria da Agricultura mantém 
programas de subvenção aos juros de financiamentos 
contraídos pelos produtores rurais. Até setembro de 
2020 foram cerca de nove mil agricultores e pescadores 
beneficiados e os investimentos passam 
de R$ 12,6 milhões. 

Fomento Agropecuário - Através do Fundo de 
Desenvolvimento Rural (FDR), os produtores rurais de Santa 
Catarina têm acesso a financiamentos sem juros para investir 
no melhoramento do processo produtivo, diversificar a 
produção e ter mais segurança durante os tempos difíceis. 
Até setembro de 2020 foram R$ 18,7 milhões em 
investimentos, atendendo mais de mil produtores rurais.
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BALANÇO SOCIAL EPAGRI 2019
R$ 2,18 bilhões

26,5 mil

3,5 mil

121 mil

19,6 mil

famílias 
capacitadas

entidades 
atendidas

famílias 
atendidas

jovens 
assistidos


