
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau e Sistemas Agroflorestais
Título: Reunião Ordinária N. 43
Local: MAPA, Ed Sede, Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250
Data da
reunião:

05/06/2018
Hora de
início:

09:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

1.  09:00 - Abertura da reunião

                        * Saudação do Presidente da Câmara

                       * Assuntos da Secretaria da Câmara:

- Aprovação dos registros 42ª reunião

- Próximas Reuniões

- Novos membros: WCF, Centrafesol, Inst. Pensar Cacau.

- Membros infrequentes

 

2.  - Rotas de Integração Nacional e Rota do Cacau - Vitarque Coelho/MI

 

3.  - Proposta de Renegociação do Financiamento do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira - Nelson Fraga/CNA

 

4.  - Projeto Verenas - Miguel Calmon/WRI

 

5.  - Programa Embrapa 2030: o futuro da agricultura brasileira - Equipe Agropensa

 

6.  - MDIC: ações voltadas à cadeia produtiva do cacau - Rita Milagres/MDIC

 

7.  - Sistematização das demandas apresentadas ao evento Bahia Cacau 2035 - Jeandro Ribeiro/SDR

 

8.  - Referendo ao Plano de Pesquisa da Ceplac para 2018 - Juvenal Maynart/Ceplac

 

9.  - Assuntos Gerais

 

10. - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 GUILHERME DE CASTRO MOURA FAEB PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 DIEGO SILVA DE SOUSA ACST/MAPA PR
4 UBIRACY A FONSECA ABICAB PR
5 WALTER TEGANI AIPC PR
6 MANFRED WILLY MULLER CEPLAC PR
7 ENIO CARLOS MOURA DE SOUZA CONAB PR
8 CÉLIO LUIS PAULO MDIC PR
9 GUSTAVO HENRIQUE MARQUIM FIRMO DE ARAUJO SPA/MAPA PR
10 RICARDO DOREA GOMES DA COSTA ARAPYAU PR

11
PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO
FERREIRA

GS1 Brasil PR

12 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
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PR - presente / CO - convidado

 

13 JEANDRO LAYTYNHER RIBEIRO SDR/BA PR
14 DELCI ANDRADE SANTOS BNB PR
15 JOSE EDUARDO B COSTA CNA PR
16 WERITO FERNANDES MELO EMBRAPA PR
17 SILVIA KANADAME CAMPO EMBRAPA PR
18 JOSEPH REINER MAPA PR
19 FERNANDO REIS SEDAP/PA PR
20 JOSE CARLOS L RAMOS SEDAP/PA PR
21 CAROLINE QUEWE SEDAP/PA PR
22 DANIEL ANDRADE SANTOS UFBA PR
23 JACKELINE BRITO UMBELINO LOBO PR
24 NIRA DESAI WCF PR
25 MARIA FERNANDA BRANDO WCF PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: Às nove horas e seis minutos, na sala 250 do edifico sede do Mapa, foi

aberta a quadragésima terceira reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau e Sistemas Florestais Renováveis, pelo Presidente

da Câmara, Guilherme Moura. Ele deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos representantes de todos. Ressaltou que a união dos

diversos órgãos e entidades, apesar de seus interesses diversos, em torno da defesa da cacauicultura representa diferencial competitivo.

Também citou a necessidade de que as políticas públicas e as ações da Câmara Setorial e do Mapa se convertam, o quanto antes, em práticas

e mudanças perceptíveis pelo produtor. Na sequência, cedeu a palavra ao representante da Secretaria Executiva do Mapa, Marcelo Osório e

ao assessor do Ministro, Joseph Reiner, que cumprimentando a todos, desejaram ótima reunião.  Em seguida o Secretário da Câmara,

Marconi Albuquerque,  reforçou as boas-vindas e deu seguimento aos itens administrativos da pauta. *Assuntos da Secretaria da

Câmara: 1. Aprovação da ata da 42ª reunião:  colocada sob apreciação do Plenário, a ata da última reunião resultou aprovada. 2. Próxima

reunião (referendo): foi confirmada por todos a data do dia 20/09/2018 para a realização da próxima reunião, que acontecerá na sede da GS1

Brasil, em Brasília - DF. 3. Novos membros: o Colegiado aceitou o pedido para fazer parte da Câmara das seguintes entidades: World Cocoa

Foundation -  WCF, Central das Cooperativas de Produtores e Produtoras Familiares e Economia Solidária dos Territórios de Identidade da

Região Cacaueira da Bahia - Centrafessol, Instituto Pensar Cacau, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Embrapa, Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - Seagri/BA. O Secretário da

Câmara informou que em breve será publicada Portaria com nova composição da Câmara Setorial. 4. Membros Infrequentes:  por conta da

extrapolação do número de faltas consecutivas permitido pelo Regimento Interno das Câmaras Setoriais e Temáticas do Mapa, o Colegiado

deliberou pela exclusão do Banco da Amazônia - BASA e da Associação Brasileira da Indústria de Maquinas e Equipamentos - ABIMAQ,

ficando certo que ambas instituições poderão, a qualquer momento, solicitar o retorno a esta Câmara.  

Deliberação 1: aprovada a entrada das entidades solicitantes na Câmara

Ação: incluir as novas entidades no SGCAM

Responsável: Secretaria da Câmara

Deliberação 2: excluídas as entidades infrequentes

Ação: retirar as entidades excluídas do SGCAM

Responsável: Secretaria da Câmara

 

2. Rotas de Integração Nacional e Rota do Cacau - Vitarque Coelho, representante do Ministério da Integração, fez apresentação sobre

as rotas de Integração Nacional criadas para cumprir os objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), inseridas no

PPA 2016-2019 (Programa 2029) e estabelecidas pela Portaria MI 80/2018. Segundo afirmou, as Rotas são redes de APLs, associados a

cadeias produtivas estratégicas capazes de promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras priorizadas

pela PNDR. O objetivo do programa é promover a inclusão produtiva e a integração econômica das regiões menos desenvolvidas do país

aos mercados nacionais e internacionais de produção, consumo e investimento. A iniciativa utilizou os seguintes critérios para seleção de

quais  cadeias  deveriam  ser  consideradas  para  o  sistema  de  rotas:  potencial  de  inclusão  produtiva,  representatividade  regional,

sustentabilidade ambiental, potencial de crescimento, entre outros. O cacau foi considerado cultura que se encaixa no perfil: A cadeia

produtiva do cacau e chocolate é estratégica para o desenvolvimento regional pelo grande número de ocupações e postos de trabalho gerados

pelo setor, especialmente para a agricultura familiar e extrativistas em territórios de baixa renda, associada ao turismo e à gastronomia. Da

apresentação que fez constaram informações sobre: a estratégia de implementação da Rota do Cacau; definição de polos da Rota e seus

critérios; agregação de valor na cadeia produtiva; oficinas de planejamento das Rotas; negociação e encaminhamento de projetos; próximos
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passos (acordos de cooperação com BNB, BASA, Sebrae, Embrapa, Ceplac, Fiocruz, entre outras. Em seguida o representante do MI

apresentou a carteira de projeto e ações do Polo Transamazônica, sua abrangência, visão, matriz swot, entre outros dados. Ubiracy Fonseca

(Abicab), Manfred Müller (Ceplac), Laerte Moraes (Abia), Juvenal Cunha (Ceplac), João Paulo (Sedap-PA) e Jeandro Ribeiro

(SDR-BA) elogiaram a iniciativa, fizeram comentários e questionamentos os quais foram respondidos pelo palestrante.

Deliberação: Não houve.

 

3. Proposta de Renegociação do Financiamento do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira - Nelson Fraga, representante da

CNA, fez apresentação detalhada do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, o histórico das operações, o endividamento e

a proposta de solução. O representante da CNA mostrou o cronograma de edição de normas e benefícios concedidos no âmbito do

Programa, os principais questionamentos, as etapas de renegociação e, por fim a proposta para renegociação definitiva e equacionamento da

situação. Feita a apresentação, o palestrante respondeu aos comentários dúvidas apresentadas pelos membros da Câmara. A Senadora

Lídice da Mata,  do PSB-BA, compareceu a reunião e ressaltou a importância da renegociação e de uma solução definitiva para o

endividamento, fundamentais para a recuperação da produção de cacau no estado da Bahia. Enalteceu o trabalho que tem sido desenvolvido

pela Câmara Setorial e afirmou que a ação legislativa não é suficiente para a resolução da questão, mas sim a interação e o apoio mútuo

entre os poderes Legislativo e Executivo. Finalizou dizendo que trabalhara no Parlamento junto aos seus pares, sobretudo junto ao relator e a

bancada baiana para que a proposta do setor seja aprovada.

Deliberação: Não houve.

 

4. Projeto Verenas -  Alan Batista,  representante da WRI Brasil,  falou sobre o Projeto de Reflorestamento Verenas -  Valorização

Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas. O projeto, segundo afirmou, mostra que o reflorestamento com espécies nativas é

economicamente competitivo e  é  uma ferramenta gratuita  desenvolvida para calcular  se  um projeto de reflorestamento ou sistema

agroflorestal (SAF) é viável. Nos dois últimos anos tem se constatado a viabilidade técnica e econômica do reflorestamento com espécies

nativas, bem como os benefícios sociais e ambientais. Inédito no Brasil, a iniciativa cria modelo aplicável para projetos de reflorestamento

contribuírem para a meta do clima (o Brasil se comprometeu a restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares até 2030, como parte de sua

meta climática no Acordo de Paris). Nessa esteira, destacou, o Projeto ainda contribui para o cumprimento do Código Florestal Brasileiro,

não só não esgota nascentes como permite recuperação de recursos hídricos, representa também caminho viável para evitar degradação do

bioma, a agroecologia nele utilizada gera renda de maneira sustentável e responsável, entre outras vantagens. Finalizou ressaltando que é

preciso dar escala a projetos de reflorestamento de espécies nativas e sistemas agroflorestais, para que se tornem rentáveis e atrativos para

investimentos. Estatisticamente o retorno médio dos ativos e do investimento são equivalentes nos casos comparados à agricultura e

silvicultura. Da apresentação também constaram informações técnicas e gerais sobre o Projeto. Manfred Müller e Guilherme Moura

comentaram a apresentação.

Deliberação: não houve.

 

5. Programa Embrapa 2030: o futuro da agricultura brasileira - Édson Bolfe, representante da Embrapa, fez apresentação sobre o

“Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira” produzido e coordenado pela equipe do Agropensa. Lançado dia 24 de abril, quando a

entidade comemorou os 45 anos de criação, o trabalho contou com a contribuição de aproximadamente 400 colaboradores da Embrapa e

instituições parceiras. Segundo o palestrante, foram analisados durante 18 meses sinais e tendências globais e nacionais sobre as principais

transformações na agricultura em questões científicas, tecnológicas, sociais, econômicas e ambientais e seus potenciais impactos. O

documento traz perspectivas e os principais desafios científicos, tecnológicos e organizacionais baseados em análises do ambiente interno e

externo,  nacional  e internacional.  Um dos destaques é a identificação de sete megatendências e os respectivos desafios:  mudanças

socioeconômicas e espaciais da agricultura; intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola; mudança do clima; risco na

agricultura; agregação de valores nas cadeias produtivas agrícolas; protagonismo dos consumidores e convergência tecnológica e de

conhecimento na agricultura. Após a apresentação o palestrante respondeu aos comentários e perguntas dos membros da câmara. Guilherme

Moura, Joseph Reiner e Jefferson Costa (Embrapa) comentaram.

Deliberação: não houve.

 

6. MDIC: ações voltadas à cadeia produtiva do cacau - Célio Luis, representante do MDIC, falou sobre as ações do Ministério destinadas

à cacauicultura. Segundo disse, ao longo dos últimos anos o MDIC patrocinou diversos estudos para outras cadeias produtivas, porém

recentemente o órgão sentiu a necessidade de renovar o estudo sobre a cadeia do Cacau. Após algumas tentativas de financiamento do

estudo, o edital para contratação de consultor técnico foi lançado junto à UNESCO, os currículos foram recebidos e o profissional foi

selecionado pela comissão ministerial de seleção, criada para este fim. O processo encontra-se na fase de contratação. O Consultor deverá

apresentar o seu plano de trabalho não só aos representantes do MDIC, mas do Mapa e de outros elos da cadeia produtiva.

Deliberação: não houve.

 

7. Sistematização das demandas apresentadas ao evento Bahia Cacau 2035 - Jeandro Ribeiro, representante da SDR, fez apresentação

sobre o Fórum Bahia Cacau 2035, do qual participaram cerca de 180 pessoas, entre representantes da agricultura familiar, representantes dos

produtores patronais, associação dos processadores de amêndoas, indústrias do setor, sindicatos dos produtores e dos trabalhadores,

federações, universidades, setores públicos municipais, estaduais e federal. Comentou sobre a metodologia aplicada e abordou em detalhes

os 8 eixos temáticos e suas respectivas ações programáticas: recursos financeiros, ambiente normativo, PD&I, infraestrutura territorial,

ambiente sustentável, gestão, pessoas e infraestrutura produtiva. Finalizando, o palestrante ressaltou que a iniciativa conseguiu reunir todas

as secretarias de governo que tem atuação no setor do cacau e que se conseguiu institucionalizar o tema, incluindo-o no PDI e no Plano

Safra do estado da Bahia.  
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Deliberação: não houve.

 

8. Referendo ao Plano de Pesquisa da Ceplac para 2018 - Juvenal Maynart.  O diretor da Ceplac solicitou ao Presidente da Câmara

que abordasse o tema. Guilherme Moura falou sobre a apresentação feita na última reunião do Colegiado, quando o Plano de Pesquisa da

Ceplac foi exposto aos membros. Contudo, opinou que o modo e a forma de demonstração dos projetos de pesquisa podem não ter sido os

mais adequados para aqueles membros que se sentem tecnicamente leigos em relação a matéria. Sendo assim, propôs que o documento

apresentado seja reenviado aos membros para que opinem sobre a melhor forma de apresentação enviando seus comentários diretos à

Ceplac.  

Deliberação:

a) Reenvio do Plano de Pesquisa da Ceplac aos membros.

Ação: remeter o Plano de Pesquisa aos membros e solicitar que enviem comentários à Ceplac.

Responsável: Secretaria da Câmara

 

9. Assuntos Gerais - 1) Manfred Müller informou que enquanto o Mapa não realiza e publica novo zoneamento climático, em acerto com

a SPA, a Ceplac se propôs a prepara uma Nota Técnica com o zoneamento climático para o cacau e enviá-los aos 6 estados produtores. 2) O

Presidente da Câmara lembrou do lançamento do Plano Safra que ocorrerá no dia seguinte, 06/06/2018, no Palácio do Planalto, em

Brasília/DF.  

 

10. Encerramento - Vencida a pauta, o Presidente da Câmara enalteceu a importância da colaboração mútua e madura dos representantes

dos elos da cadeia produtiva do cacau. Agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião

às  treze  horas  e  trinta  minutos.  As  apresentações  feitas  nesta  reunião  serão  disponibilizadas  no  site  da  Câmara:

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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