
• 19.571 agricultores familiares e produtores em geral assis�dos e ou atendidos sem repe�ção;

• 80.021 atendimentos e ou assistências realizadas a produtores rurais (com repe�ções);

• 10.635 cargas de produtos vegetais fiscalizadas;

• 134.020 cer�ficações de transporte de animais emi�das;

• 1.086 produtores atendidos e ou assis�dos em Defesa Sanitária Animal;

• 894 produtores atendidos e ou assis�dos em Defesa Sanitária Vegetal;

• 802 produtores rurais assis�dos/atendidos em ações de Regularização Fundiária;

• 700 �tulos de terra entregues a agricultores familiares;

• 964 pequenos produtores rurais e suas associações assis�dos através do Projeto Dom Távora;

• 892 produtores rurais beneficiados com o Programa de Distribuição de Sementes de Arroz;

• 186 pequenos produtores rurais assis�dos em Inseminação ar�ficial;

• 2.430 produtores rurais beneficiados com o Programa Fer�lidade de Solos;

• 942 produtores rurais beneficiados com o Programa Mais Palma;

• 3.124 trabalhadores rurais cadastrados para o Programa Mão Amiga Cana de Açúcar;

• 897 produtores rurais cadastrados para o Programa Mão Amiga Leite;

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

capacitando e ou orientando 4.757 produtores e produtoras rurais, profissionais de diversas áreas e 

público em geral;

• 5.300 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) assis�das e ou atendidas;

• 387 comunidades rurais visitadas regularmente;

• 1.616 produtores, estudantes, professores e público em geral atendidos e ou assis�dos via on line;

• 135.065 acessos ao site da EMDAGRO;

• 8.496 Declarações de Produtor Rural (DAP's) emi�das;

• 2.286 produtores rurais inscritos no Programa Garan�a;

• 339 agricultores familiares assis�dos através do Projeto Dom Helder;

• 92,29 % do rebanho bovino do Estado vacinado contra Febre A�osa;

• aquisição de 12 veículos e 345 equipamentos de informá�ca ( impressoras, notebook,                        

desktop, celular, drone, entre outros);

• R$ 8.660.593,00 recebidos de convênios firmados com 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.
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