
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão e Pulses
Título: Reunião Ordinária N. 40
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

21/11/2018
Hora de
início:

14:30
Hora de
encerramento:

17:30

Pauta da Reunião

 
1. 14:30 - Abertura da 40ª Reunião Ordinária – Sr. Roberto Carsalade Queiroga, Presidente da Câmara.

 
2. 14:35- Aprovação da Memória da 39ª Reunião Ordinária da CSFP – Sr. Roberto Carsalade Queiroga,

Presidente da Câmara.

 
3. 14:40 - Avisos da Secretaria da Câmara: Informes – Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da

CSFP.

 
4. 14:45 - Apresentação do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses – CBFP – Egon Schaden Júnior

 
5. 15:00 - Apresentação de Relatório de Missão AgriHub 2018 a Índia pelo Presidente do Conselho

Brasileiro do Feijão e Pulses – CBFP – Tiago Stefanello

 
6. 15:15 - Apresentação de Relatório de Missão Apex-Brasil e Ibrafe a Índia pelo Consultor da Câmara

Marcelo Lüders – IBRAFE.

 
7.  15:30  -  Apresentação  Comitê-Organização  Global  Pulses  Confederation  Brazil  2019  (evento

internacional de feijão e pulses no Brasil) – Marcelo e Egon.

 
8. 15:45 - Apresentação Ações Setor de Pulses (Defensivos e Classificação) – CNA – Alan Malinski.

 
9. 16:05 - Apresentação Ações conjuntas cadeias do arroz e feijão – ABIARROZ – Andressa.

 
10.  16:15  –  Revisão  das  Instruções  Normativas  que  tratam  produtos  com  insetos  vivos  como

desclassificados – Sra. Fátima Parizzi - CGQV/ DIPOV/MAPA

 
11. 16:45 - Comitê-Gestor do Plano Nacional do Feijão e Pulses – representante do CBFP.

 
12. 16:55 - Assuntos Gerais:

 
13. 17:30 – Encerramento.

 
 
 

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura
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PR - presente / CO - convidado

 

2 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO ROXO PR
3 MARCELO EDUARDO LUDERS PR
4 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS VIZEU ABIMAQ PR
5 RONALDO DEHN FREITAS ABRAFE PR
6 JOÃO CARLOS DE CASTRO ALVES ABRAFE PR
7 EGON LUÍS SCHADEN JÚNIOR CBFP PR
8 JOAO FIGUEIREDO RUAS CONAB PR
9 SÉRGIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR CONAB PR
10 LEANDRO LODEA SRS PR
11 AURO NAGAY ABRAFE CO
12 MARÍLIA SOUZA ACEBRA CO
13 FÁBIO FLORÊNCIO FERNANDES DIPOV/SDA CO
14 KEIZE JUNQUEIRA EMBRAPA CO
15 ROMAN KUTNOWSKI GPC CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

 
1) Abertura da Reunião

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do dia 21 de novembro de 2018, na sala de reuniões do 2º andar,

nº 250 do edifício sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Brasília-DF, foi aberta

a Quadragésima Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Feijão e Pulses pelo Sr.

Roberto  Carsalade  Queiroga,  Presidente  da  Câmara,  que  agradeceu  pela  presença  de  todos  e

especialmente à presença do Sr. Fábio Florêncio, do DIPOV, nesta última Reunião do Ano.

 
2) Aprovação da Memória da 39ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de

Feijão e Pulses.

Submetida à aprovação do plenário, a Ata da 39ª Reunião Ordinária, encaminhada previamente, por meio

eletrônico, foi aprovada por unanimidade.

 
3) Avisos da Secretaria da Câmara: Calendário Reuniões 2018 e Informes da Secretaria.

A Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara, apresentou o calendário de reuniões de

2019, com as seguintes datas: 21 de fevereiro (5ª feira), 26 de junho (4ª feira) e 07 de novembro de 2019

(5ª feira), em Brasília-DF, todas às 14:00 horas. Listou a atual composição da Câmara, com 24 membros

e a ABIARROZ (Associação Brasileira da Indústria do Arroz) como convidada especial. O Sr. Presidente

solicitou um mapeamento de frequência dos membros para entender o motivo da ausência destes, se é

estratégica quanto ao funcionamento da câmara, e verificar a possibilidade de exclusão, se for o caso,

daqueles mais faltosos sem a devida justificativa.  Após,  foi  solicitada uma inversão de pauta para

apresentação do Sr. Fábio Florêncio (Instruções Normativas que tratam produtos com insetos vivos como

desclassificados),  mas antes  uma contextualização desse tópico,  pelo Sr.  Egon Schaden,  a  fim de

introduzir o assunto.

 
Introdução: produtos com insetos vivos como desclassificados

O Secretário Executivo do Conselho Brasileiro de Feijão e Pulses, Sr. Egon Schaden Júnior, antecipando
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a explanação do Sr. Fábio Florêncio, do DIPOV, discorreu brevemente sobre a demanda referente à

publicação de uma Instrução Normativa que visa regulamentar o art. 50 do Decreto Presidencial nº

6.268/2007 (regulamenta a Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, que institui a classificação de produtos

vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico, e dá outras providências). À aludida instrução

cabe alterar o art. 50 para nominar os “envolvidos” no processo de classificação. Com referência ao

artigo 89 do decreto, trata-se de uma inovação apresentada pelo Dr. Fábio Florêncio. Neste ensejo, o Sr.

Egon apresentou pontos substanciais para informar este colegiado acerca da condução da demanda em

tela. Ademais, mostrou-se um breve histórico do assunto o qual se segue. Inicialmente, no dia 03 de maio

de 2018, houve uma audiência com o Secretário Rangel da SDA/MAPA com presença da ABIARROZ e

CBFP. No dia 19 de junho de 2018, foi discutido, na câmara setorial de feijão, decidindo-se enviar um

ofício ao Exmo. Sr. Ministro. No dia 20 de junho de 2018, foi realizada uma audiência com o Ministro

Blairo  Maggi,  solicitando celeridade no andamento da demanda.  No dia  09 de julho de 2018,  foi

encaminhado um despacho do diretor do DIPOV/S.D.A em resposta a manifestação da Câmara Setorial.

Em 03 de agosto de 2018, realizou-se uma audiência com diretor do DIPOV/S.D.A., Sr. Fábio Florence,

com participação da ABIARROZ, com a Srª Andressa Silva, e o CBFP. No dia 23 de agosto de 2018,

houve uma reunião Grupo Agro + no MAPA. Enfim, no dia 28 de agosto de 2018, realizou-se uma

audiência com o assessor especial do Ministro Joseph Reiner. A situação informada pelo Sr. Joseph, em

16 de novembro de 2018,  é  que a  demanda encontra-se  no DIPOV com pedido de celeridade.  Os

próximos passos devem seguir sequencialmente do DIPOV para o Gabinete do Ministro e posterior

publicação. No ofício nº 002/2018/ CSCPF, entregue ao Exmo. Sr. Ministro, no dia 20 de junho, consta a

redação atual do artigo 50 do decreto 6.268/2007 com a sugestão da nova redação: a) Redação Vigente

“art. 50. A infringência às disposições deste decreto sujeita os envolvidos no processo de classificação às

seguintes penalidades (...)”; b) Redação Sugerida “art. 50. A infringência às disposições deste decreto

sujeita os envolvidos, de forma solidária, sejam eles, atacado, cesta básica, refeições coletivas, varejo,

cerealistas, empacotadores, empresas de classificação, distribuidores,  entre outros no processo de

classificação às seguintes penalidades(...)”. No despacho 446, processo SEI 2100.022618/2018-38, do

senhor diretor do DIPOV, Fábio Florêncio, consta a seguinte redação: “Em atenção à solicitação do

Presidente da Câmara Setorial do Feijão, contida no Ofício nº 002/2018/CSCPF, vimos informar que este

Departamento já submeteu em consulta pública, por 60 dias, por meio da Portaria SDA nº 100/2017 o

conceito  de envolvidos no processo de classificação com a seguinte  redação: "pessoas físicas  ou

jurídicas envolvidas no processo de classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de

valor econômico: aquelas que por conta própria ou como intermediários, comercializem, beneficiem,

distribuem, embalem, industrializem, processem, consolidem, importem, exportem, classifiquem,

supervisionem ou controlem a qualidade de produtos vegetais e os órgãos ou entidades do poder

público que coordenam ou são responsáveis pelo processo de compra, venda ou doação de produtos”.

 
4) Revisão das Instruções Normativas que tratam produtos com insetos vivos como desclassificados

– Sr. Fábio Florêncio - CGQV/ DIPOV/MAPA

A fim de prestar esclarecimentos sobre o pleito tratado, previamente relatado pelo Sr. Egon Schaden

Júnior, o Sr. Fábio Florêncio veio acrescentar informações acerca de produtos com insetos vivos como

desclassificados. O pleito ora em curso fora solicitado inicialmente em 2016 por duas associações das

câmaras setoriais que são a ABIARROZ e a ASCLAVE (Associação Brasileira das Empresas e Entidades

de Classificação de Produtos Vegetais e Laboratórios de Alimentos). A presença de insetos vivos em

produtos vegetais é caracterizada pela legislação, nos padrões de identidade e qualidade dos produtos

vegetais,  como item que leva à desclassificação da mercadoria no momento da classificação. Essa

inserção no padrão de identidade e qualidade, caracterizando o produto como desclassificado, criou uma
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dicotomia nos padrões, uma vez que consubstanciou duas formas de desclassificação. Uma delas é

quando o produto está sendo classificado pelo ente privado, a fim de se determinar a qualidade para

identificação e rotulagem. Em se encontrando insetos vivos, procede-se à desclassificação da mercadoria,

suspendendo-se a classificação e submetendo-se ao expurgo toda ela. Após isso, coleta-se nova amostra

para avaliá-la segundo à qual a classificação atual torna-se presença de insetos mortos, caso o expurgo

tenha sido eficiente. Mas isso é permitido, seguindo-se uma tabela de tolerância para insetos mortos. No

caso da presença de insetos vivos, não existe tolerância, isto é, a presença de um inseto já condena a

mercadoria à desclassificação. Por outro lado, no contexto da dicotomia relatada, há que se sujeitar o

produto à fiscalização por parte do Ministério. Este somente afere a qualidade da mercadoria já rotulada,

isto é, o papel do ente público é fiscalizar se aquela classificação prévia está condizente. Assim sendo, ao

fiscal  cabe ir  até  um pacote daquela mercadoria averiguar se a  classificação está correta quanto a

avaliação de alíquotas que ele coletará. Portanto, a classificação compete ao ente privado para fins de

estabelecimento dos padrões de identidade e qualidade e a fiscalização compete ao Ministério para checar

se o tipo declarado está conforme. Desde 2009, entrou um item na norma que diz: durante a fiscalização,

em  se  encontrando  insetos  vivos,  o  produto  é  desclassificado.  Aponta-se  a  mercadoria  como

desclassificada, responsabilizando a pessoa como se lê no artigo 73: “Destinar para consumo ou para

processamento  produtos  vegetais,  subprodutos  e  resíduos  de  valor  econômico  que  estejam

desclassificados cuja pena pode ser de advertência e multa, apreensão ou condenação da matéria-prima

ou  produto”.  A  multa  é  de  R$  5.000,  podendo  ser  agregada  até  400%  do  valor  da  mercadoria

comercializada. Quando o fiscal encontrar algum produto, em pontos de venda, com presença de insetos

vivos, proceder-se-á a coleta de amostras, lavrar-se-á o auto de infração e o termo de suspenção cautelar

deverá  ser  preenchido  na  presença  do  detentor  que  o  assina.  Neste  caso,  aplica-se  o  artigo  59:

“Comercializar produtos com presença de insetos vivos, em qualquer uma das suas fases evolutivas,

resultando em desconformidade  com os  padrões  de  classificação  cuja  pena  será  de  advertência  e

suspensão da comercialização do produto vegetal, subproduto ou resíduo de origem econômica, multa,

apreensão ou condenação de matéria-prima e produto”. A multa cai para R$ 2.000 sem agregar valor em

função do tamanho da mercadoria. Nesta seara, em 2016, a ABIARROZ e a ASCLAVE solicitaram a

revisão desta norma, visto que o ministério estava sempre avocando o artigo 73. Por meio de um ofício

circular,  em 2017,  orientou-se toda fiscalização para terem maior rigor,  no momento da coleta da

amostra, nos pontos de venda; em vez de levar amostras, para a condenação posterior, nas mesas de

classificação.  Com isso,  reduziu-se a frequência de aplicação da penalidade regida pelo artigo 73,

passando-se a utilizar mais o artigo 59. Após elucidar tal problemática, é preciso lembrar que, em junho

de 2018, esta câmara apresentou ao Senhor Ministro a demanda em tela, ou seja, alterar o art. 50 do

decreto nº 6.268/2007, visando esclarecer quem são os entes envolvidos no processo de classificação,

atribuindo assim as responsabilidades, bem como as penalidades dispostas no decreto a todos os entes. A

redação do artigo 50 diz: “ A infringência às disposições deste decreto sujeita os envolvidos no processo

de classificação às seguintes penalidades...”. A nova redação proposta foi a seguinte: “A infringência às

disposições deste Decreto sujeita os envolvidos, de forma solidária, sejam eles, atacado, cestas básicas,

refeições coletivas, cerealistas, empacotadores, empresas de classificação, distribuidores entre outros, no

processo de classificação às seguintes penalidades...”. Conforme a Portaria SDA n° 100/2017, a definição

dos envolvidos do Processo de Classificação tornou-se: “São as pessoas físicas ou jurídicas que por conta

própria ou como intermediários,  comercializem, beneficiem, distribuem, embalem, industrializem,

processem, consolidem, importem, exportem, classifiquem, supervisionem ou controlem a qualidade de

produtos vegetais e os órgãos ou entidades do poder público que coordenam ou são responsáveis pelo

processo de compra, venda ou doação de produtos”. Importante ressaltar que a proposta desta câmara

acerca da instrução normativa era mais restrita e com a proposta tutelada pela ampliação da definição,
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esta teve uma maior amplitude quanto aos atores que devem ser implicados na classificação e imputação

das responsabilidades legais. Em se tratando da situação quanto aos trâmites desta instrução normativa,

ela foi para a consultoria jurídica analisá-la e posteriormente foi devolvida ao DIPOV para adequação de

forma,  ou  seja,  adequar  a  redação  ao  decreto  para  formatação  de  norma  legal.  Ela  está  hoje  na

coordenação geral de qualidade vegetal para adequar o texto às exigências da consultoria jurídica. Após

isso,  ela  será  tramitada  ao  setor  jurídico  que  analisará  e  deverá  submetê-la  ao  Senhor  Ministro,

esperando-se sua consolidação antes do fim desse governo. Configurar-se-á, assim, o cadastro geral de

classificação o  qual  deverá  ser  obrigatório  para  todos  os  atores  envolvidos,  conforme novo texto

regimental.  O aludido cadastro deve entrar  em vigência  no prazo de 180 dias  a  contar  da data  da

publicação.  Este é o objetivo da instrução aqui esmiuçada: caracterizar melhor o detentor da mercadoria,

a fim de não onerar somente a indústria. Neste ponto é mister que se retire do decreto, no seu artigo 89,

inciso I, alínea c, o texto que diz: “em produtos hortícolas e outros perecíveis”. Assim, o detentor passará

a ser responsável por qualquer produto vegetal e não apenas produtos hortícolas. Essa mudança poderá

demorar mais um pouco do que a publicação da instrução normativa, podendo ocorrer somente a partir de

março do ano que vem.

Encaminhamento: Ficou acordado entre os membros da Câmara e o DIPOV, que "insetos vivos" não

será mais tratado como matéria desclasificante, cabendo ao DIPOV a responsabilidade pela alteração

da norma.

 
5) Apresentação do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses – CBFP – Egon Schaden Júnior

Sobre um item da pauta, que trata da missão AgroHub 2018,  o Sr. Egon esclareceu que não poderia ser

apresentado, dada a ausência do Sr. Tiago Stefanello, participando em outro compromisso, em uma

missão no exterior com a APROSOJA/MT. Seus comentários acerca deste item da pauta, isto é, relatos

de atividades pertinentes ao Conselho Brasileiro de Feijão,  apresentando brevemente alguns itens:

Comitê-Gestor do Plano Nacional da Cadeia do Feijão e Pulses; Projeto de Autorregulação da Qualidade;

Projetos  em  parceria  com  a  CNA/SENAR;  Registro  de  Defensivos;  e  Promoção  de  consumo.

Relativamente ao comitê-gestor, salienta-se que este teve sua primeira reunião de trabalho em 21/11/2018

na qual se definiram as prioridades. Entre estas a sugestão de Ofício do Ministro da Agricultura ao novo

Presidente da Embrapa, solicitando a criação de uma Coordenação Exclusiva para as culturas dos Pulses

– hoje distribuídas na Embrapa Arroz e Embrapa Feijão, Hortaliças e Meio Norte. Outra prioridade trata-

se da mobilização dos Adidos do MAPA e da Secretaria de Relações Internacionais na abertura de

mercados e negociações comerciais e fitossanitárias. Outrossim, foram realizadas visitas institucionais

para apresentação do Plano Nacional da Cadeia Produtiva de Feijão e Pulses, aqui colacionadas: ao

Diretor-Executivo da ABAG 26 de julho; ao Presidente da FAESP 07 de agosto; ao Presidente da FAEP

15 de agosto; ao Fórum Brasileiro do Feijão 16 de agosto; ao Presidente da EMBRAPA 31 de agosto; ao

Presidente da CONAB 18 de outubro. Importante salientar que este comitê tem alguns temas prioritários,

a saber:  governança da cadeia produtiva; pesquisa,  desenvolvimento e inovação; sanidade vegetal;

política agrícola; internacionalização da atividade; saúde pública; melhorias na legislação; processamento

e industrialização; infraestrutura e logística; boas práticas agrícolas e agregação de valor; assistência

técnica e extensão rural - ATER; e o Arroz como parceiro do Feijão. No que concerne aos objetivos

estratégicos, o incremento da produção focada em variedades de pulses, em acréscimo às usuais, como

grão-de-bico, lentilha e ervilha, na ordem de 20%, para abastecimento dos mercados interno e externo.

Também a promoção nacional visando ao aumento de 5 kg per capita no consumo anual de feijões, bem

como o aumento das exportações de feijões e pulses ao patamar de 500 mil ton/ano até 2028. Em se

tratando do Projeto de Autorregulação da Qualidade/Classificação, a iniciativa foi apresentada ao MAPA
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em  21/03/2018  e  os  responsáveis  pela  condução  são  a  CBPF  e  a  ABIARROZ.  Sua  situação  foi

apresentada também durante o Fórum Brasileiro do Feijão em Curitiba em 17 de agosto de 2018. Os

documentos estão em fase de elaboração quais sejam: o regimento interno, o acordo de colaboração, e o

termo de adesão. Como próximos passos estão: o envio dos documentos para avaliação das entidades

signatárias; a celebração do acordo; o registro público; a validação pela SDA e a publicação no Diário

Oficial.  A  instrumentalização  da  central  a  partir  das  páginas  web  será  outro  feito  e  instrumento

fundamental. Acerca dos Projetos em Parceria com a CNA/SENAR, há um manual de boas práticas de

classificação e qualidade já aprovado pela diretoria do CNA/SENAR. Como próximo passo, está a

reunião de trabalho com a EMBRAPA e as empresas exportadoras para produção de conteúdo. No que

concerne ao Registro de defensivos, breve histórico foi apresentado. Em 2017, houve a aprovação da

planilha de extrapolação de produtos para minor crops. Em 28 de fevereiro de 2018, houve a Reunião

com Consultor  de  Defensivos  da  CNA (elaboração  proposta).  Em 21  de  maio,  a  Reunião  com o

Consultor de Defensivos da CNA (elaboração estratégia). Em 25 de abril, o Envio de Ofício Conjunto

CBFP e a CNA para Embrapa.  Em 20 de junho, a Reunião das Principais Empresas na CNA e na

Embrapa. Em julho e agosto, o envio de comunicado do CBPF com a lista das moléculas identificadas

pela  Embrapa  Meio  Norte  para  as  principais  empresas  do  setor,  solicitando providências.  Enfim,

apresentou a situação sobre a promoção do Consumo com a proposição do Projeto de Lei nº 10.687/2018,

de autoria do Deputado Jerônimo Georgen (PP/RS), que institui a “Semana Nacional de Feijão e Arroz”.

Este projeto está aguardando a designação do Relator na Comissão de Segurança Social e Família da

Câmara dos Deputados.

6)  Apresentação  Comitê-Organização  Global  Pulses  Confederation  Brazil  2019  (evento

internacional de feijão e pulses no Brasil) – Marcelo e Egon.

O Sr. Marcelo Luders da IBRAFE, agradeceu a todos e veio tecer comentários sobre o evento do Global

Pulses Confederation (GPC) que deverá acontecer, em junho de 2019, no Rio de Janeiro. O Brasil, hoje,

conta com 8 variedades de pulses para exportação entre grão-de-bico e outros tipos de feijão, com

potencial de expansão em termos de exportação para 12 variedades até junho de 2019. No contexto em

que o mundo teve um recuo do mercado de pulses, em função de a Índia apresentar queda em suas

exportações, por um período de 36 meses, ainda que o Brasil não tenha batido recorde de exportação,

várias empresas brasileiras têm investido na diversificação e batido seus próprios recordes. Assim, há o

casamento perfeito do momento que o Brasil desponta atenção para o mundo com a ocorrência desse

evento. Na busca de trazer mais produtores,  será relevante fazer um movimento no aspecto social,

chamando a imprensa para evidenciar o setor de pulses a começar por Curitiba/PR. A data marcada para

início será no dia 09 de fevereiro de 2019, sábado, muito provavelmente em Curitiba/PR, aproveitando o
Dia  Mundial  dos  Pulses  que  será  no dia  10 de  fevereiro  de  2019.  Seria  interessante  começar  por

Curitiba/PR, porque esta cidade apresentou significativa redução do consumo dos pulses, segundo dados

apurados nesta cidade nos últimos anos. Por isso, com o grande entusiasmo de saber sobre o impacto que

tal evento terá para a cadeia, espera-se um reflexo altamente positivo no consumo. No congresso mundial

que virá sequencialmente ao dia mundial, pretende-se chamar a imprensa para mostrar o evento e a

gastronomia brasileira, como a feijoada, por exemplo, inclusive pensando colocar tal evento no guines

book. O Sétimo Fórum brasileiro do feijão será realizado junto, por isso ocorrerá a vinda dos produtores.

Na segunda-feira à noite será o coquetel de boas-vindas, mostrando o que é o Brasil, um pouco da cultura

brasileira. Após isso, ocorrerão dois dias intensos de painéis e apresentação dos produtos, concentrando,

na terça e  na quarta-feira,  uma atenção voltada para  os  produtores.  Na quarta-feira  à  noite  será  o

encerramento com o jantar de gala que normalmente é feito, mostrando a cultura local, passando pela

música brasileira sem esquecer da contribuição dos gaúchos na nossa agricultura. A expectativa é de

bater o recorde do Canadá em número de pessoas participantes neste evento. O Sr. Roman Kutnowski,
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diretor de comunicação do GPC, agradeceu pelo convite e pela honra de fazer o GPC no Brasil. Em

complemento a fala do Sr. Marcelo Luders, trouxe um vídeo preparado para última conferência em maio,

no Sri  Lanka,  para mostrar a visão que o GPC tem sobre os pulses,  isto é,  alimentação e nutrição

saudáveis. Além disso, salientou que o GPC tem um formato de associações nacionais e hoje conta com

24 associações nacionais sem fins lucrativos e mais de 600 companhias de 40 países. A IBRAFE é a

associação que representa a indústria dos pulses no Brasil. O GPC tem um trabalho realizado com seus

membros  consubstanciado em pilares  a  saber:  a  promoção do consumo dos  pulses;  o  aumento da

segurança alimentar e promoção da nutrição consciente; melhorar o acesso ao mercado; otimizar a

produtividade e a sustentabilidade. Cerca de cinquenta mil pessoas estiveram no Global Pulse Day 2018

em Burkina Faso, África. Lá, o Presidente Roch Marc Christian Kaboré confirmou a proposta para que a

ONU declare  o  Dia  Mundial  dos  Pulses  em 2019.  O  GPC também trabalha  junto  à  indústria  em

consonância aos acordos e  documentos celebrados mundialmente,  entre  os quais  está  o acordo de

Colombo realizado pelas principais associações nacionais na última conferência. Este consiste em uma

estratégia para melhorar a saúde das pessoas e do planeta, promovendo a produção e o consumo de

pulses,  o  desenvolvimento  de  políticas  governamentais  claras  de  comércio  internacional,  e  o

aprimoramento dos contratos entre compradores, e proteger o interesse dos produtores e consumidores.

Outro documento importante norteado nas regras da GAFTA, associação sedeada em Londres, que visa

estabelecer esta cooperação com a indústria, é o Contrato GPC nº 1, basicamente uma solução justa e

equilibrada para compradores e vendedores neste mercado.

 
7) Apresentação de Relatório de Missão Apex-Brasil e Ibrafe a Índia pelo Consultor da Câmara

Marcelo Lüders – IBRAFE.

Rapidamente, o Sr. Marcelo Lüders, ponderou alguns pontos sobre a ida do nosso feijão carioca para a

Índia. Os exportadores de feijão juntamente a APEX tomaram a iniciativa e possibilitaram a ida de um

chefe de cozinha para fazer receitas indianas com o feijão carioca, em um coquetel,  na embaixada

brasileira, em Nova Deli e depois em uma feira em Mumbai. O que se observou foi que após preparado

não houve nenhum problema, quanto ao sabor, todos gostaram. No entanto, quanto à aparência existiu

uma certa resistência quanto ao tamanho pelos próprios hábitos culturais da Índia, tendo em vista que o

nosso feijão carioca é pequeno em comparação aos mais consumidos lá.  Por outro lado, existe um

trabalho da IAC com outra empresa privada de pesquisa que buscam o desenvolvimento de um feijão

carioca maior, preservando o sabor, a fim de atender a demanda de mercados que buscam um feijão

maior. A Apex conseguiu inserções na imprensa indiana, mormente quanto ao feijão carioca, já que o

feijão “caupi” já é conhecido. O objetivo com essa missão para promover o feijão carioca obviamente é

ele atinja cada vez mais aceitação no mercado indiano, mesmo sabendo que não será fácil vende-lo pelo

mundo. Deve-se levar em conta o desenvolvimento de novas cultivares de feijão para atender a demandas

de outros países e o apoio de adidos nesses países. É salutar demonstrar que, apesar de uma aceitação não

muito boa em mercados como o indiano, por exemplo, há essa iniciativa de demonstrar o nosso feijão e

como ele poderia ser acrescentado à culinária e ao cardápio daquele país como um modelo a ser seguido

por outros. A SRI comentou que tem o interesse e disposição em apoiar a Apex quanto a esta missão o

que é bom para os produtores sentirem que há boas possibilidades, pois faz parte da nossa missão que o

feijão seja deveras vendido e alcance mercado.

 
8) Assuntos Gerais

No ensejo desta última reunião do ano, o presidente da câmara fez um rápido balanço de 2018. A

despeito de ter sido um ano atípico, do ponto de vista político, em virtude de o governo ter perdido força

neste último ano, ter ocorrido o pleito eleitoral, a agenda do governo ter sido prejudicada, tanto do
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legislativo, como do executivo; considerou-se que a consolidação do Conselho Brasileiro de Feijão e

Pulses foi bastante positiva para a cadeia. Assim, em poucas palavras, evidenciou-se um ano de vitórias

importantes, tendo em vista não ter ocorrido avanços assim em anos anteriores. O número de demandas

encaminhadas e o número de retornos obtidos foi satisfatório, mesmo com tantos impedimentos. Destaca-

se  o  Plano Nacional  do Feijão o  qual  foi  emblemático para  a  cadeia  até  para  se  garantir  diversas

demandas dentro desse plano. Conseguimos trazer para o MAPA a agenda do setor de Feijão e Pulses,

lembrando que só dois planos nacionais foram aprovados pelo atual ministro que foi o de feijão e o de

fruticultura. Isso significa que o feijão conquistou uma agenda bastante saudável dentro do agronegócio e

para o mercado externo, que esta cadeia não abrirá mão para 2019. Por fim, mesmo com dificuldades

para se materializar, a agenda própria no contexto mundial deve continuar a crescer. Em se tratando de

reforma tributária e como ela impactará o setor de feijão e pulses,  espera-se que os produtores,  as

associações e os sindicatos obtenham auxílios para continuarem a se movimentar contra a pesada carga

tributária. O Sr. Presidente desta câmara deixou assente que, nos primeiros cem dias do novo governo,

algo será apresentado no tocante a esse tema. Nesta esteira, lembrando do relatório apresentado pelo

deputado Luiz Carlos Hauly, o ICMS deve ser incorporado ao IVA (imposto de valor agregado) para a

simplificação da tributação, o que será positivo para se minorar a cobrança do ICMS. Ademais, tanto o

feijão como o arroz os quais constituem itens da cesta básica têm o PIS e o CONFINS zerados. Espera-

se, dentro da nova proposta, que estes impostos sejam minorados também para outros itens alimentares.

O que se deve fazer, por parte desta e de outras câmaras, é acompanhar toda a questão da reforma

tributária, no âmbito legislativo, no sentido de não se permitir o desquite entre o setor de feijão e o de

pulses com o fito de não permitir prejuízos aos pulses.  

 
9) Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a Reunião foi dada como encerrada às dezessete horas e sete minutos.

 
10) Encaminhamentos

1) Sem encaminhamentos

 
Relator: Rogério Ferreira do Nascimento Paula, Assessor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de

Feijão e Pulses.

Revisora: Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Feijão e

Pulses.
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