
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça
Título: Reunião Ordinária N. 49
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

26/04/2017
Hora de
início:

09:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

01.          09:00 Abertura da Reunião
                        * Saudação do Presidente da Câmara
                        *Assuntos da Secretaria da Câmara
                                 - Aprovação da Ata da 48ª Reunião Ordinária
                                 - Próximas Reuniões
                                 - Membros Infrequentes
                                 - Novo Membro

 
02.          09:15 Indicação Geográfica da Cachaça - IBRAC (Tema 6 da AE: Gestão da Qualidade)

 
03.          09:35 Ações de Promoção da Cachaça no mercado internacional e projeto IBRAC x Apex-Brasil -

IBRAC (Tema 6 da AE: Gestão da Qualidade) 
 
04.          10:00 Consulta Pública - União Europeia (Indicação Geográfica e Definições de Bebidas Destiladas) -

IBRAC; (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais)  
 
05.          10:30 Negociações internacionais e acordos bilaterais para o reconhecimento da Cachaça - IBRAC (Tema 9

da AE: Negociações Internacionais)  
 
06.          10:50 Temas Tributários; (Tema 8 da AE: Legislação)

 
07.          11:10 Promoção da Cachaça no Mercado Interno - IBRAC; (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção)

 
08.          11:20 Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado - IBRAC; (Tema 8 da AE: Legislação)

 
09.          11:30 Portaria MAPA 90/2015 (Projeto de Instrução Normativa de Controle de Envelhecimento); (Tema 8
da AE: Legislação)

 
10.          11:40 Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila - IBRAC (Tema da AE: Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação)

 
11.          11:50 Evento “Cachaça Trade Fair” e Congresso da Cachaça - IBRAC;(Tema 5 da AE: Marketing e Promoção)

     
12.          12:00 Concurso Mundial de Bruxelas - Edição Brasil - IBRAC (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção)

 
13.          12:10 Discussão sobre a Lei 12.467/2011 - Cúpula da Cachaça (Tema 8 da AE: Legislação)

 
14.          12:20 Resultados da última reunião da Cúpula da Cachaça - Cúpula da Cachaça (Tema 5 da AE: Marketing e
Promoção)

 
15.          12:30 Apresentação da Garrafaria Serra Negra Ltda - Garrafaria - Serra Negra (Tema 5 da AE: Marketing e
Promoção)

 
16.          12:45 Outros Assuntos;
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PR - presente / CO - convidado

 

 
17.          13:00 Encerramento;

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ALEXSANDRA MACHADO CERQUEIRA SINDBEBIDAS/CE PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 DIEGO SILVA DE SOUSA ACST/MAPA PR
4 RAQUEL DE ALMEIDA SALGADO ABBA PR
5 CARLOS SANTOS AMORIM JUNIOR ABNT PR
6 LUIS HENRIQUE SECCHI MUNHOZ ABRABE PR
7 JOSE OTAVIO DE CARVALHO LOPES ANPAQ PR
8 KATIA MARIA ALVES DO ESPÍRITO SANTO APACERJ PR
9 EVANDRO LUIS WEBER APRODECANA PR
10 ROGÉRIO NASCIMENTO DE AVELLAR FONSECA CNA PR
11 FLAVIA MACHADO STARLING SOARES CONAB PR
12 ANTONIO BALDINOTTI COPACESP PR
13 ANTONIO OLIVALDO RODRIGUES COPACESP PR
14 MARGARETH CESAR REZENDE PEREIRA LIMA FEPLANA PR
15 ANTONIO ABRÃO BASTOS SIC-GO PR
16 THIAGO AUGUSTO DURAES MEDRADO SINDBEBIDAS/MG PR
17 JOAO CLAUDIO DA SILVA SOUZA SPA/MAPA PR
18 LUIZ ALVARES DE CAMPOS FILHO AGOPCAL PR
19 ANTONIO ABRÃO BASTOS AGOPCAL PR
20 HELDER CESAR CAVALCANTE LEITE CCB PR
21 PAULO MACHADO CCCF PR
22 MANOEL AGOSTINHO LIMA NOVO Cúpula da Cachaça PR
23 PAULO RAMOS APRODECANA PR
24 ELIANE ARAUJO GS1 Brasil PR
25 LORENZO GUILHERME NAVES GSN PR
26 EDUARDO TEIXEIRA GSN PR
27 CELIO L PAULO MDIC PR
28 ANDREA MARA DE ARAUJO SINDIBEBIDAS/ES PR
29 DIRLENE M PINTO UNIAGRO PR
30 JAIRO MARTINS CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da reunião - *Saudação da Presidente da Câmara: Às nove horas e quinze minutos do dia 26 de abril de

2016,  na  sala  de  reunião  nº  250,  na  cidade  de  Brasília-DF,  foi  aberta  pela  nova  Presidente  da  Câmara,  Sra.

Alexsandra Machado, a Quadragésima Nona Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça,

dando as boas-vindas a todos, e reforçando a necessidade do apoio mútuo entre os elos da cadeia, e entre os membros e

a presidência. Em seguida, o Secretário da Câmara, O Sr. Marconi Albuquerque, cumprimentou a todos em nome da
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Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST. *Assuntos da Secretaria da Câmara: Aprovação da

Ata da 48ª Reunião Ordinária: Ata da última reunião resultou aprovada, sem alterações, mas com a ressalva de que

caso até a próxima reunião os membros desejem altera-la após análise, isso será feito nesse intervalo e referendada

futuramente. Próximas Reuniões: após sugestões de mudanças foram confirmadas as seguintes datas: 19/07/2017, em

Brasília/DF, e 13/09/2017, em função da realização do “Cachaça Trade Fair e o Congresso da Cachaça” em São

Paulo/SP (com reunião do IBRAC no dia 12/09/2017). Membros Infrequentes: CCB se fez presente, ao contrário do

INPI. O Sr. Carlos Lima informou que se reunirá com o representante dessa entidade em breve, portanto, por ora, ela

não será excluída do Colegiado. Novo Membro: O Secretário da Câmara leu a carta do Sindicato de Bebidas do

Espírito Santo que solicitou assento na Câmara. Após pronunciamento do representante da entidade foi aprovada a

entrada do SINDIBEBIDAS/ES, como convidado. Outros: o Secretário da Câmara informou que sobre a partir de

agora não será mais elaborada ata, mas sim uma memória das reuniões onde ficaram consignadas as deliberações e os

encaminhamentos. Lembrou, por último, que este ano as reuniões foram reduzidas ao número de três, em princípio todas

em Brasília, devido à contenção o orçamentário do governo federal. 

Deliberações:

a) alteração da data da próxima reunião para 19/07/2017, em Brasília/DF, e 13/09/2017, em São Paulo/SP, no calendário

e SGCAM.

Ação: comunicar a todos os membros e alteração no sistema.

Responsável: Secretaria da Câmara.

b) inclusão do SINDIBEBIDAS/ES no sistema SGCAM, e solicitação de indicação de representantes a entidade

Ação: inclusão de dados no sistema, e envio do modelo de ofício de indicação.

Responsável: Secretaria da Câmara.

 
2. Indicação Geográfica da Cachaça - IBRAC (Tema 6 da AE: Gestão da Qualidade): Conforme informação dada

na última reunião, o Sr. Carlos Lima lembrou que após mais de uma década de discussões, foi finalmente publicado no

Diário Oficial da União, de 01 de novembro de 2016, o Regulamento de Uso da Indicação Geográfica Cachaça, através

da Resolução Camex nº 105, de 31 de outubro de 2016. Lembrou que o regulamento não atende às principais demandas

da cadeia (principalmente quanto ao modelo de fiscalização), mas que o texto foi o possível, para o momento. Lembrou

que ainda estava pendente a publicação pelo INPI da Instrução Normativa com as condições de depósito da IG no órgão

e informou que foi publicada, pelo INPI, a IN 68, de 02 de março de 2017, que estabelece as condições para o Registro

da Indicação Geográfica Cachaça. O Sr. Carlos Lima informou também que foi realizada reunião do Grupo de Trabalho

(constituído no âmbito do IBRAC) para tratar das adequações do Estatuto Social do IBRAC objetivando que o IBRAC

seja o ”depositante” da IG junto ao INPI, conforme previamente discutido e acordado no âmbito desta Câmara. Disse

que o GT do IBRAC deliberou para que o trabalho seja realizado através de um escritório especializado e que o Instituto

está realizando a contratação com recursos próprios. Aproveitou o tema e atualizou os presentes sobre as discussões para

do acordo de livre comercio entre Mercosul e União Europeia e informou que do lado europeu o acordo só será possível

caso as Indicações Geográfica sejam incluídas. O Sr. Carlos Lima informou também que estava pendente o envio de um

ofício da Câmara Setorial à Secretaria de Relações Internacionais (SRI) do MAPA, informando sobre o posicionamento

(deliberação da reunião passada) da Câmara sobre o reconhecimento da Cachaça no âmbito do acordo, ressaltando que

nas negociações deveria ser prevista apenas a IG Cachaça, instituída pelo Decreto 4.062/2001.

Deliberações:  Envio  de  ofício  a  SRI/MAPA com o  posicionamento  da  Câmara  Setorial  da  Cachaça  acerca  do

reconhecimento da IG Cachaça no âmbito do acordo MERCOSUL - UE.

Responsável: Secretaria da Câmara e IBRAC.

 
3. Ações de Promoção da Cachaça no mercado internacional e projeto IBRAC x ApexBrasil - IBRAC (Tema 6 da

AE: Gestão da Qualidade) - O Sr. Carlos Lima falou sobre o projeto IBRAC x Apex-Brasil (o segundo projeto

setorial  foi  concluído em dezembro de 2016).  Atualmente foi  construído novo projeto setorial:  contemplando 8

mercados/países ranqueados (mais a Bélgica), 11 ações (Participação da Bar Convent Berlin 2018, e realização das

ações denominadas Cachaça Experience, eventos diversos previstos para serem realizados nas embaixadas brasileiras no

exterior, entre outras). Em função das mudanças impostas pela Apex-Brasil às entidades convenentes o IBRAC terá que

assumir o custeio das da equipe de projeto e o valor será rateado pelas empresas participantes do projeto. Em seguida ele

comentou sobre o sucesso do Cachaça Tasting Londres (2017), realizado pela Embaixada do Brasil em Londres, em

parceria com o IBRAC, e que contou com a presença de especialistas em bebidas, do Embaixador Brasileiro naquele
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país, e onde foram servidos drinks com Cachaça e pratos que harmonizavam com Cachaça. No evento, também houve

palestra do Iam Burrel, Embaixador do Rum. Falou também das ações de defesa de interesse da Cachaça realizadas pelo

IBRAC em Bruxelas  e  das  reuniões  para  tratar  de  temas  referentes  ao  reconhecimento  da  Cachaça  e  o  acordo

MERCOSUL e União Europeia com representantes da Comissão Europeia, Missão Diplomática do Brasil, Apex-Brasil

(Bruxelas), DISCUSS e Spirits Europe.

Deliberação: Não houve.

 
4. Consulta Pública - União Europeia (Indicação Geográfica e Definições de Bebidas Destiladas) - IBRAC; (Tema

9 da AE: Negociações Internacionais) -  Consulta Pública da União Europeia (Indicação Geográfica Cachaça e

Definições de Destilados): Notificação TBT: G/TBT/N/EU/432, de 16 de dezembro de 2016 com prazo de manifestação

até 15 de abril de 2017. Proposta de alteração ao Regulamento (CE) nº 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho

relativo  a¿  definição,  designação,  apresentação,  rotulagem e  proteção  das  indicações  geográficas  das  bebidas

espirituosas. O Sr. Carlos Lima explicou que o IBRAC vem acompanhando e fazendo gestões sobre o tema e explicou

que como o regulamento atual  não possui  uma categoria de bebidas de cana-de-açúcar há a possibilidade de no

reconhecimento da Cachaça como IG, a bebida ser enquadrada como Rum. Em função disso o IBRAC se manifestou à

comunidade europeia, antecipando o problema, e solicitando a criação de uma categoria para as bebidas de cana-de-

açúcar distintas do Rum. A proposta enviada pelo IBRAC foi: “bebida destilada de cana é uma bebida que satisfaz as

seguintes condições: produzida exclusivamente por fermentação alcoólica e destilação do suco da cana-de-açúcar,

destilada  a  menos  de  70  %  vol.,  de  modo  a  que  o  destilado  apresente  de  forma  perceptível  as  características

organolépticas específicas de bebidas destiladas de cana; redestilação é autorizada, se destilado a menos de 70% vol.;

possuir um teor de substâncias voláteis não deve ser inferior a 200 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol. e nem

superior a 650 gramas por hectolitro de álcool a 100% vol.; o teor alcóolico mínimo deve ser de 38%; a bebida destilada

de cana não pode ser objeto de adição de álcool tal como definida no ponto 5 do anexo i, diluído ou não;  bebida

destilada de cana não poderá ser flavorizada; bebida destilada de cana poderá conter caramelo para padronização da cor;

bebida destilada da cana poderá ser adoçada”. Finalizou informando que o tema está sendo acompanhado pela Missão

Brasileira em Bruxelas e pelo escritório da Apex-brasil em Bruxelas e que o mesmo está sendo analisado pelo DG-

AGRI - Diretoria Geral de Agricultura da União Europeia. Informou também que a Comissão Europeia deverá enviar

resposta sobre o pleito do IBRAC ao Ponto Focal do TBT no Brasil (INMETRO).

Deliberação: Não houve.

 
5. Negociações internacionais e acordos bilaterais para o reconhecimento da Cachaça - IBRAC (Tema 9 da AE:

Negociações Internacionais) - tratado em correlação com o item anterior.

Deliberação: Não houve.

 

6. Temas Tributários; (Tema 8 da AE: Legislação) -  SIMPLES :  O representante do IBRAC informou que há

Previsão de regulamentação até o começo de agosto próximo, com ”Pré-adesão” prevista para setembro, e adesão

prevista para janeiro de 2018; ICMS/ST: O Sr. Carlos Lima informou que há uma equipe formada por entidades como o

IBRAC, ABRABE, ABBA e IBRAVIN, entre outras, que discutem uma estratégia conjunta a fim de enfrentar os

impactos negativos que o ICMS, em especial a ST, tem provocado no setor.  A Sra. Raquel Salgado, da ABBA,

explicou sobre as duas frentes da estratégia do grupo (volta ao patamar de prazo anterior, e estudos visando o fim da ST;

focadas atualmente no estado de SP). PIS/COFINS: O representante do IBRAC informou que é esperada uma alteração

na sistemática do imposto, feita via Medida Provisória. A alteração tem como objetivo simplificar o processo e não tem

cunho arrecadatório, no entanto, alguns setores podem sofrer reajustes e não está descartado aumento de tributação para

as bebidas. IPI:  O Sr. Carlos Lima informou sobre audiência realizada no dia 24/03 com o Ministro da Fazenda, Sr.

Henrique Meirelles, o Secretário da Receita Federal, Sr. Jorge Rachid e o Secretário de Acompanhamento Econômico

do Ministério da Fazenda, Sr. Mansueto Almeida, solicitada pelo Dep. Mauro Pereira (PMDB/RS), na qual estiveram

presentes o IBRAC, a ABBA e o IBRAVIN e que a mesma teve o objetivo de discutir os impactos da alta tributação nos

setores dos Cachaça, licores e vinhos. Na ocasião, os setores expuseram ao Ministro da Fazenda os impactos que o

aumento de IPI teve e colocaram a necessidade de uma revisão da alíquota do IPI. Considerando o atual momento

econômico do país, reduções de alíquotas de impostos não podem ser encampadas pelo Governo, apesar disso, não foi

descartada a possibilidade de o tema ser reavaliado em outro momento, quando o cenário econômico se tornar mais

positivo. Na audiência, o IBRAC expôs que o setor não teria como absorver novos aumentos e que a carga tributária
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já alcançou  patamares insuportáveis para  a  indústria.  Os  membros,  por  fim,  discutiram sobre  a  necessidade  de

desenvolver  meios  (sites,  aplicativos)  para  o  aumento  de  fiscalização,  combate  aos  produtos  ilegais/informais,

denúncias, e registro e reconhecimento dos produtos legais/formais. Esse último tema será discutido de maneira mais

ampla e estruturada.

Deliberação: Construção de plano estratégico de combate à informalidade na cadeia da Cachaça capitaneada pelo

IBRAC e com todos os membros da Câmara - a ser apresentado e referendado futuramente. E tornar esse tema fixo na

Pauta.

a) redação da minuta de novo texto para apresentação à Câmara.

Ação: redação para aprovação assim que possível

Responsável: IBRAC.

 
7. Promoção da Cachaça no Mercado Interno - IBRAC - O Sr. Carlos Lima falou aos presentes sobre a construção

do plano de ação do IBRAC para os próximos anos, discutida na reunião do Instituto realizada no dia anterior. Explicou

que superado alguns incêndios  e  após equacionar  o  principal  tema da agenda,  que era  o  retorno da Cachaça ao

SIMPLES, um dos principais temas que o IBRAC trabalhará para os próximos anos será uma campanha para elevar a

categoria Cachaça. Coloca que esse trabalho terá várias frentes de atuação, mas com o objetivo único que será a

promoção da Cachaça no mercado interno. Após esboçar e orçar o projeto (mais de R$ 1.000.000,00) conta que o

projeto inclui a contratação de uma empresa para construir o branding e o discurso a ser promovido pela Cachaça no

mercado interno  e  a  capacitação  de  equipes  e  estabelecimentos  (inspirado no  Programa Qualidade  na  Taça,  de

treinamento gratuito a bares e restaurantes para valorização e estímulo a comercialização, da cadeia produtiva do Vinho,

desenvolvido pelo IBRAVIN com apoio do SEBRAE NACIONAL). Finaliza que agora o IBRAC busca fontes para

custear o projeto.

Deliberação: Não houve.

 
8. 11:20 Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado - IBRAC; (Tema 8 da AE: Legislação) - Na Câmara

Federal: PL 1.187/2007 e PL 4.547/2008 : Em 19/04/2017 foi designado novo relator e o PL agora será relatado pelo

Dep. Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). PL 1269/2015: Em 19.05.2016, foi apresentado o Requerimento n.º 219/2016, pelo

Dep. Jerônimo Goergen (PP-RS), requerendo ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a estimativa de

renúncia de receitas do PL 1.269, de 2015, ainda não há resposta do Ministério da Fazenda. PL 4.861/16 : Parecer do

relator Dep. Chico D'Angelo (PT/RJ) favorável, com substitutivo, parecer aprovado na Comissão de Cultura e Cidadania

em 09/11/2016, Projeto encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça em 10/11/2016. PL 5.428/2009 : Em

04/11/2016, o Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS) apresentou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

(CCJC), o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, ainda não há previsão de quando o parecer

será votado. PL 4.949/2016: parecer do relator favorável ao projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento

Econômico, Indústria,  Comércio e Serviço (CDEICS), em 29/03/2017, Projeto encaminhado para a Comissão de

Turismo (CTUR) e será relatado pelo Deputado José Nunes (PSD-BA). No Senado Federal: PL 77/2014 (Senador Vital

do Rego) - Relator Senador Acir Gurgacz. Em 30/11/2016 o PLS foi rejeitado na Comissão por 8 votos, foi aberto prazo

de (12/12/2016 a 16/12/2016) para interposição de recursos, não foram apresentados recursos e o PLS foi arquivado em

09/02/2017.

Deliberação: Redação de oficio sobre o PL 1.187/2007 e PL 4.547/2008, ao relator, apoiando a rejeição do projeto.

a) redação de oficio e envio ao Deputado Paulo Abi-Ackel.

Ação: redação e envio

Responsável: IBRAC e Secretaria da Câmara

 
9. Portaria MAPA 90/2015 (Projeto de Instrução Normativa de Controle de Envelhecimento); (Tema 8 da AE:

Legislação) -  Está prevista publicação de nova consulta pública.  O IBRAC tenta fechar uma proposta ampla de

definição  para  o  método  ”SOLERA”  -  A  soleira  consiste  em  um  conjunto  de  barris  de  madeira  usados  para

envelhecimento de bebidas. Normalmente, os barris são empilhados de forma que os mais antigos fiquem embaixo, no

solo (daí o nome solera), e os mais novos no topo.

Deliberação: Não houve.

 
10.  Ensaio  de  Proficiência  em Carbamato  de  Etíla  -  IBRAC (Tema da  AE:  Pesquisa,  Desenvolvimento  e
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Inovação) - O ensaio de proficiência foi desenvolvido durante o ano de 2016, através de uma parceria do MAPA com o

IBRAC e contou com a participação de 17 laboratórios (entre eles LANAGROs, SENAIs, Universidades e laboratórios

de empresas privadas) tendo sido concluído em fevereiro de 2017. O Sr. Carlos Lima informou que a próxima etapa

prevê uma reunião do MAPA com o IBRAC e os laboratórios participantes para apresentação dos resultados e discussão

sobre quais as medidas futuras considerando-os. O Ensaio foi benéfico não só para a cadeia como para alguns dos

SENAIS, que estavam pendentes de participação em interlaboratoriais para poder pleitear a acreditação junto ao

INMETRO. Estão sendo realizadas conversas iniciais sobre a possibilidade de realização de novos ensaios, agora com

foco em com Cachaças Envelhecidas.

Deliberação: Não houve

 
11. Evento “Cachaça Trade Fair” e Congresso da Cachaça - IBRAC;(Tema 5 da AE: Marketing e Promoção) - O

Sr. Carlos Lima deu informações sobre a Cachaça Trade Fair (feira de negócios) e o Congresso da Cachaça que estão

previstos para acontecer de 12 a 14 de setembro de 2017, no Pavilhão de Convenções do Anhembi em São Paulo/SP.

Informou que o evento é uma realização da empresa Market Press (que atua há mais de 20 anos com publicações

especializadas e organizadora do Concurso Mundial de Bruxelas no Brasil para vinhos e destilados), em parceria com o

IBRAC. Informou que não que está prevista colaboração financeira do IBRAC com o evento, mas que o IBRAC será

responsável pela organização das palestras que acontecerão em conjunto com o evento. O evento não será focado no

consumidor final, mas nos produtores e demais elos da cadeia.  

Deliberação: Não houve.

 
12. Concurso Mundial de Bruxelas - Edição Brasil - IBRAC (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção) - O Sr.

Carlos Lima, IBRAC, comentou sobre o já conhecido Concurso de Bruxelas, no qual foi jurado na última edição. Ele

destacou a impressionante seriedade e metodologia utilizada no evento. Ele apontou a capacidade proveitosa de mídia

que o Concurso tem e as oportunidades a serem exploradas pelas Cachaças com a participação no mesmo. O evento

homenageou o IBRAC e IBRAVIN com placas de reconhecimento pelos seus trabalhos.

Deliberação: Não houve.

 
13.  Discussão sobre  a  Lei  12.467/2011 -  Cúpula  da Cachaça (Tema 8  da AE: Legislação)  -   O Sr.  Manoel

Agostinho, Cúpula da Cachaça, falou sobre a Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de

sommelier: “Art. 1º - Considera-se sommelier, para efeitos desta Lei, aquele que executa o serviço especializado de

vinhos em empresas de eventos gastronômicos, hotelaria, restaurantes supermercados e Enotecas e em comissária de

companhias aéreas e marítimas. Art. 3º - São atividades específicas do sommelier: I-Participar no planejamento e na

organização  de  eventos  de  vinhos  nos  estabelecimentos  referidos  no  artigo  1º;  II  -  Assegurar  a  gestão  e

aprovisionamento e armazenagem de produtos relacionados ao serviço de vinhos; III - Preparar e executar o serviço de

vinhos; IV- Atender e resolver reclamações de clientes aconselhando e informando sobre as características do produto;

e, V - Ensinar em cursos básicos e avançados de profissionais sommelier”. Apesar da definição na Lei o profissional tem

arcabouço de conhecimento bem mais amplo do que diz a ideia generalizada, mas também sobre licores, cachaças,

uísques, cervejas, chás, água mineral, queijos, azeites, tabaco, etc. Assim é necessário que a cadeia da cachaça volte sua

atenção para uma discussão sobre uma possível alteração da lei, a fim de reconhecer a importância do Sommelier de

cachaça especificamente.

Deliberação: Gestão do IBRAC junto aos parlamentares e junto a Associação Brasileira de Sommeliers, sobre uma

possível alteração da lei e dos caminhos a serem seguidos

a) redação da minuta de novo texto para apresentação à Câmara em data oportuna.

Ação: redação do texto para aprovação assim que possível

Responsável: IBRAC

 
14. Resultados da última reunião da Cúpula da Cachaça - Cúpula da Cachaça (Tema 5 da AE: Marketing e

Promoção) - O Sr. Manoel Agostinho, Cúpula da Cachaça, apresentou, em suma as discussões que aconteceram na 5ª

Reunião Anual da Cúpula da Cachaça: Nova Consulta Pública sobre Madeiras - proposta: análise fito química de novas

madeiras, sem lista; Do Canavial à mesa, onde estão os entraves? - Diagnostico: falta de profissionalismo; Revista da

Cúpula 2017 - lançamento será durante a Expocachaça em BH; Interpretação da IN 13 - saída do alambique com mais

de 48% de álcool, divergências que tem gerado autuações; Ranking 2018 - lista de 2017 serão separadas brancas de
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amarelas - início da votação em 14/08; Imagem da Cachaça no Mercado Interno - proposta: cursos p/ atendentes no Rio

e S. Paulo; Debate com produtores e representantes da cadeira produtiva - foram destacadas a clandestinidade e taxação.

O Sr. Carlos Lima informou que apesar de não estar prevista nenhuma revisão da IN13 pelo MAPA, o IBRAC vem

endereçando ao  Ministério  algumas propostas  de  alteração,  como por  exemplo,  a  revisão de  contaminantes  e  a

possibilidade de envelhecimento de produtos com teor alcoólico elevado. Informou que ao longo dos últimos anos o

Comitê Técnico do IBRAC já vem discutido outras propostas de revisão, mas que as discussões foram temporariamente

suspensas, enquanto não era publicado o Regulamento de Uso, em função de eventuais conflitos. Com a publicação do

Regulamento de Uso, o Comitê Técnico do IBRAC voltará o processo de discussão de uma possível proposta de revisão

da IN 13, a qual poderá ser apresentada em momento oportuno para a Câmara.

Deliberação: Não houve.

 
15. Apresentação da Garrafaria Serra Negra Ltda - Garrafaria - Serra Negra (Tema 5 da AE: Marketing e

Promoção) - O Sr. Eduardo Teixeira, Garrafaria Serra Negra Ltda, falou sobre a importância de os elos da cadeia

defenderem a redução de carga tributária e diminuição de custos, e promover a empreendedorismo característico da

empresa. A Garrafaria tem em seu portfólio mais de 800 clientes ativos em todo Brasil e trabalha há 30 anos para

expandir os negócios nos estados do nordeste, sudeste e centro oeste do país.

Deliberação: Não houve.

 
16. Outros Assuntos - O Sr. Carlos Lima, IBRAC, falou sobre o Acordo de Cooperação IBRAC x SWA; e a Parceria

IBRAC e SENAI’s: termo de colaboração entre o IBRAC e Scotch Whisky Association, com ações de promoção e

proteção mútua da cachaça e scott, com a presença do embaixador do Reino Unido no Brasil. Foi realizado evento para

a  celebração de  assinatura  do acordo.  Raquel  Salgado,  ABBA, repassou pedido feito  por  servidora  da  área  de

comunicação do MAPA, que solicitou release de um dos pontos tratado na Câmara, a fim de que seja publicado no

portal  do Ministério e enviado as agencias com as quais o órgão tem relacionamento. A Sra.  Margareth Cesar,

FEPLANA, deu o ultimato às entidades interessadas em compor a publicação do Professor Jairo Martins, em parceria

com o SENAC, para promoção de seus produtos e produtores, gratuitamente. O Sr. Paulo Ramos, APRODECANA,

convidou para participação do primeiro curso de alambiqueiro, empreendedorismo e mixologia, que serão realizados no

estado do Rio Grande do Sul.

Deliberação:  A Presidência da Câmara,  juntamente ao IBRAC irão destacar tema para repassar à Assessoria de

Comunicação.

a) destacar tema de agenda positiva, e repassar toda a informação relacionada

para a área de comunicação do MAPA.

Ação: eleger tema e repassar as informações.

Responsável: Presidência da Câmara, IBRAC, e Secretaria da Câmara.

b) encaminhar aos membros e convidados material sobre os cursos da APRODECANA.

Ação: enviar o material a ser encaminhado pelos representantes da entidade aos membros.

Responsável: APRODECANA e Secretaria da Câmara.

c) enviar e-mail sobre a inclusão de informações no livro que está sendo escrito pelo Prof. Jairo Martins.

Ação: Enviar e-mail sobre o interesse dos produtores em fazer parte do livro do Prof. Jairo Martins, que está sendo

escrito em parceria com o SENAC.

Responsável: IBRAC e Secretaria da Câmara.

 
17.  Encerramento:  Vencida a  pauta,  a  Presidente da Câmara,  Alexsandra Machado registrou e  agradeceu a

presidente  anterior  Sra.  Margareth Cesar,  por  seus  inegáveis  esforço  e  contribuição para  a  Cadeia  e  Câmara,

presenteando-a com flores e a uma placa de agradecimento em nome do IBRAC e da Câmara Setorial da Cachaça. Por

fim ela 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 aos integrantes da Câmara, e pelo

seguinte: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
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Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

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