
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura
Título: Reunião Ordinária N. 56

Local:
Auditório na Sede da Abanorte, Parque de Exposições Waldir Nunes, Rua São Pedro
236, CP 15, São Gonçalo, Janaúba MG

Data da
reunião:

13/09/2018 Hora de início: 09:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

1.         08:00 - Abertura da reunião
                          - Presidente da Câmara
                          - Presidente da Abanorte
                           - Convidados especiais
2.                   - Assuntos da Secretaria da Câmara
                         - Apreciação dos registros da última reunião
                         - Calendário de reuniões de 2019 - Proposta
                         - Membros infrequentes
                          - Novo membro (Ibama, Unifito)
                         - Outros
 
3.         08:30 - Potencial produtivo e principais desafios da fruticultura na região norte de Minas Gerais -
Saulo Lage/Abanorte
 
4.         09:00 - IN 02/2018: obrigatoriedade da rastreabilidade de frutas e hortaliças - Eduardo Costa/CNF-
CNA
 
5.         09:30 - Apresentação da proposta de desenvolvimento da plataforma de rastreabilidade para frutas e
hortaliças - Técnicos do ICNA
 
6.         10:00 - Apresentação do estudo sobre “Perfil Tecnológico do Produtor de Hortifrúti no Brasil” - Blink
Projetos Estratégicos                
 
7.         10:30 - Ações da União Europeia para banimento e redução de LMR de princípios ativos utilizados
na fruticultura - Eduardo Costa/CNF-CNA  

8.         11:00 - Controle das viroses de mamoeiros no estado de Minas Gerais - IMA (a confirmar)
 
9.         11:30 - Assuntos Gerais
 
10.       12:00 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 LUIZ ROBERTO MALDONADO BARCELOS COEX PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 DIEGO SILVA DE SOUSA ACST/MAPA PR
4 SAULO BRESINSKI LAGE ABANORTE PR
5 BRUNO TREVIZANELI ABIA PR
6 JOSÉ ROBERTO MACEDO FONTES BRAPEX PR
7 HÉLIO SATOSHI WATANABE CEAGESP PR
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PR - presente / CO - convidado

 

8 JOSÉ EDUARDO BRANDÃO COSTA CNA PR
9 ALBERTO DUARTE VILARINHOS EMBRAPA PR

10
PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO
FERREIRA

GS1 Brasil PR

11 VICENTE DE PAULA ABANORTE PR
12 PAULO RIBEIRO ABCZ PR
13 FABIA MIRANDA ACIJAN PR
14 HELTON JUN YAMADA Brasnica PR
15 DAILTON DOS S FERREIRA Brasnica PR
16 FERNANDA SALES SAAB CODEVASF PR
17 LUIZ CURADO CODEVASF PR
18 JEFERSON MAGARIO CONABAN PR
19 GUSTAVO LAGE Diageo PR
20 FERNANDO HADDAD EMBRAPA PR
21 LEANDRO GAVIOLE FRESCATTO PR
22 HUGO ARAY HACESSE PR
23 WAGNER SANTOS IMA PR
24 LUIZ FILIPE LA PR
25 CARLOS MENDES PREFEITO PR
26 BARBARA P A SALLES PREFEITO PR
27 JOÃO RAFAEL P DOS SANTOS PREFEITO PR
28 DALTON LONDE SINDIPESCA/RN PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da reunião - *Presidente da Câmara e da CNF/CNA: às oito horas e trinta e sete minutos, do dia 13 de

setembro de 2018, na sede da Abanorte, em Janaúba/MG, foi aberta pelo Sr. Luiz Barcelos, Presidente desta Câmara e

da CNF/CNA, a quinquagésima sexta reunião ordinária da Câmara Setorial  da Cadeia Produtiva da Fruticultura,

realizada em conjunto com a trigésima segunda reunião ordinária da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA. A

reunião aconteceu simultaneamente à segunda edição do Abanorte Fruit Connections, naquela cidade. O Presidente da

Câmara  agradeceu  o  apoio  da  Abanorte,  dos  membros  e  demais  convidados,  em  comparecerem  à  reunião  e

contribuírem para os avanços da fruticultura brasileira. Finalizou ressaltando a importância da fruticultura para a região

do Jaíba. Saulo Lage, Presidente da Abanorte, reforçou as boas vindas e disse que era uma honra para a Associação

sediar a reunião da câmara. Na sequência passou a palavra ao prefeito da cidade, senhor Carlos Mendes, que ressaltou o

trabalho da Abanorte e o crescimento da fruticultura para o desenvolvimento do município e da região do Jaíba. Ato

continuo Marconi Albuquerque, Secretário da Câmara, fez agradecimento em nome do Mapa e passou a abordar os

itens a cargo da secretaria.

 

2. Assuntos e avisos da Secretaria da Câmara: *Apreciação da ata da 53ª Reunião da Câmara: a minuta de registro

da reunião,  enviada previamente a todos os membros,  foi  aprovada sem ressalvas.  *Calendário de reuniões da

Câmara para 2019 - Proposta: foi aprovado o calendário proposto para 2019: 20 de fevereiro, 12 de junho e 30 de

outubro, em princípio todas em Brasília/DF. *Novos membros: o plenário aprovou a entrada de dois novos membros:

Ibama, Unifito.

 

Deliberação: inclusão de novos membros e aprovação do calendário de reuniões para 2019

Ação 1: registrar as datas no calendário do sistema e da agenda da Assessoria.
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Ação 2: cadastrar as entidades e seus respectivos representantes no SGCAM

Responsável: Secretaria da Câmara

 

3. Potencial produtivo e principais desafios da fruticultura na região norte de Minas Gerais -  Saulo Lage, fez

uma apresentação sobre a atuação da sua entidade e o potencial da fruticultura na região do Jaíba. Na sua fala destacou:

início da Associação; negócio, missão e valores da Abanorte; visão de futuro; objetivos estratégicos; fruticultura no

Norte de MG; maior projeto de irrigação da américa latina; produção controlada; potencial produtivo; trabalho de

sustentabilidade; vantagens regionais de solo e clima com resultados específicos e particulares na maior qualidade das

frutas; desenho de APL e marca própria; baixa pressão de pragas e doenças e baixo uso de defensivos; sem incidência

do cancro  no  limão;  desafios  (seca,  clima,  conjuntura  política;  preço  atual);  cotação  Abanorte;  rastreabilidade;

participação de eventos nacionais e internacionais; agregação de valor com a melhoria econômico social da região e do

país; realização de eventos como o Fruit Connections, cujo objetivo é discutir temas que são relevantes e necessários

para o sucesso da produção frutífera. Finalizou destacando as tendências de mercado, tecnologias, sustentabilidade,

qualidade e certificação do fruto, segurança alimentar, origem dos alimentos, rastreabilidade, uso eficiente da água,

marketing,  exportação,  varejo,  consumo e  as  conexões  da  fruticultura  com o  novo  consumidor.  Luiz  Curado,

representante da Codesvaf, sugeriu que a câmara encaminhe documento ao Ministério da Integração, solicitando que a

Codesfav reforce e amplie o apoio aos produtores da região do Jaíba.

 

Deliberação: envio de oficio ao Ministério da Integração solicitando reforço da atuação da Codesvaf na região do Jaíba.

Ação 1: elaboração de minuta do documento.

Responsável: Luiz Curado da Codesvaf

Ação 2: formatação, coleta de assinatura do presidente e encaminhamento.

Responsável: Secretaria da Câmara.

 

4. Projetos Setoriais Abrafrutas/Apex Brasil - Jorge Souza, representante da Abrafrutas, fez apresentação sobre os

projetos setoriais desenvolvidos no âmbito da parceria entre sua entidade e a Apex Brasil. O trabalho, em sua segunda

edição, tem o foco na ampliação e melhoria da exportação, na defesa de interesses do setor, e na importância que a

comercialização tem para a fruticultura nacional.  Segundo afirmou, entre 2015 e 2016, enquanto as exportações

nacionais caíram 5,6%, de US$ 643 milhões para US$ 607 milhões, as exportações apoiadas pelo projeto cresceram

4,7%, de US$ 358 milhões para US$ 375 milhões. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, atrás de China

e Índia, mas, entre os exportadores é apenas o 24º o que aponta para um grande potencial de crescimento. A aposta da

Apex Brasil e da Abrafrutas é que o Brasil tem capacidade para aproveitar boa parte desse crescimento potencial

expandindo suas exportações. Para concretizar esse objetivo essas duas entidades renovam hoje o projeto setorial que

busca  promover  o  setor  no  exterior.  A  nova  etapa  do  projeto  setorial  já  conta  com 71  empresas  participantes,

correspondendo a 57,6% das empresas exportadoras do Brasil, representando 83,6% das exportações nacionais. Para

atrair mais empresas para a iniciativa e alavancar ainda mais a participação brasileira no comércio internacional do setor

serão realizadas nove missões comerciais ou prospectivas;  duas participações na Fruitlogistica,  principal  evento

internacional do setor, que acontece na Alemanha; ações de capacitação para exportação e de defesa de interesses; além

da realização de um estudo de inteligência comercial focado no mercado asiático. Os mercados-alvo prioritários são:

Alemanha - maior importador da UE; Espanha - potencial importador de frutas secas, congeladas e sucos; Inglaterra -

grande  importador  de  frutas  em geral;  França  -  mercado  com potencial  para  produtos  gourmet;  Rússia  -  baixa

diversidade de frutas locais, alto poder de compra e consumo; e Hong Kong - por ser um hub asiático (ponto de entrada

e distribuição). Eduardo Costa, representante da CNF/CNA, acrescentou que a parceria com a Apex-Brasil já trouxe

resultados em relação à percepção do Brasil no mercado internacional. A boa recepção internacional é resultado do

trabalho focado no consumidor estrangeiro. Além das exportadoras de frutas, muitos elos da cadeia fazem parte do

processo, como empresas de logística, por exemplo.  A Apex Brasil realizará dias 24 e 25 de setembro em São Paulo

uma rodada de negócios com 26 empresas brasileiras e 17 compradores internacionais de 10 países europeus e do

Oriente Médio.  Fez,  ainda,  menção a uma ação conjunta dos escritórios da Apex-Brasil  em Bruxelas,  Moscou e

Emirados Árabes Unidos, com as equipes do Departamento de Promoção Comercial das embaixadas brasileiras nos

países e com a Abrafrutas. Segundo avaliação da Agência, a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, já vêm importando

quantidades significativas de maçãs, mangas e limões, mas o atual cenário geopolítico apresenta oportunidades a

fornecedores de frutas de países fora da Europa e dos EUA. Na sequência, os participantes comentaram a conjuntura da

produção internacional de frutas, o êxito impressionante de países até então sem tradição frutícola (devido a organização
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desses países, e apoio de seus governos por meio de políticas públicas),  o efeito do fator político na fruticultura

brasileira, tributação (cerca de 47% dos custo de produção), e a necessária articulação com os técnicos dos órgãos

públicos e a profissionalização do setor para ocupar novos espaços no mercado internacional.

 

 

5. IN 02/2018: obrigatoriedade da rastreabilidade de frutas e hortaliças - Eduardo Costa iniciou falando da

obrigatoriedade do registro dos produtos utilizados no campo, estabelecida pela Instrução Normativa Conjunta (INC) nº

2/2018, ainda que se trate, na maioria das vezes, de Minor Crops (cultura sem produtos devidamente estudados e

liberados para uso). Ressaltou que os fiscais do Mapa, nos primeiros meses de vigência da norma, procurarão instruir os

produtores sobre como atender a INC. Disse que, a pedido do setor produtivo, o ministério se dispôs a dividir a

implementação da norma em 3 etapas, a começar pelos cultivos para os quais existem mais produtos registrados.

Finalizou informando que um programa está sendo desenvolvido pelo Instituto CNA, que será apresentado na sequência,

cujo objetivo é facilitar o atendimento da INC pelos produtores.

 

Deliberação: Não houve.

 

6. Apresentação da proposta de desenvolvimento da plataforma de rastreabilidade para frutas e hortaliças -

Carlos Frederico, do ICNA, informou que no intuito de ajudar o setor produtivo a atender a INC nº 2/2018 o Instituto

CNA começou a desenvolver ferramenta virtual (para uso no celular e no computador) que permita aos produtores rurais

cumprir com suas obrigações quanto a rastreabilidade, sobretudo em relação ao controle do histórico de produtos

utilizados no cultivo. O Agritrace - Rastreabilidade Vegetal, é a ferramenta que já está 80 % concluída e, a princípio, irá

manter registros digitais e uniformizados, diminuir erros e armazenamento de papel, simplificar processo, permitir

integração com outros sistemas, entre outras potenciais funcionalidades. O uso poderá será feito off line, sendo os dados

registrados enviados ao servidor para processamento e armazenamento quando o produtor tiver disponível conexão de

internet. Existe a ideia de implantar totens nas companhias de distribuição, com o acesso a demais serviços necessários,

para facilitar ainda mais o uso para o produtor. Finalizou dizendo que se pretende que o aplicativo esteja disponível até o

fim de outubro deste ano.

 

Deliberação: Não houve.

 

7. Apresentação do estudo sobre “Perfil Tecnológico do Produtor de Hortifrúti no Brasil” - Blink Projetos

Estratégicos - Item prejudicado dado a impossibilidade do palestrante em comparecer à reunião.

 

Deliberação: não houve

 

8. Ações da União Europeia para banimento e redução de LMR de princípios ativos utilizados na fruticultura –

Eduardo Costa informou que cada vez mais produtos têm seus níveis de LMR colocados em reavaliação pela União

Europeia, o que demonstra um movimento daquele Bloco no sentido de redução geral de limites e banimento de vários

produtos utilizados na produção.  O Brasil  já  sofre com a escassez de produtos permitidos na produção agrícola,

resultado da morosidade e dos custos dos estudos exigidos pelos órgãos brasileiros para o registro. Concluiu defendendo

a necessidade do avanço tecnológico nos processos produtivos como alternativa para a questão no longo prazo.

 

Deliberação: não houve

 

9. Controle das viroses de mamoeiros no estado de Minas Gerais - Wagner Fabian, do IMA/MG, fez apresentação

sobre o relatório técnico das ações empreendidas pelo IMA no controle de virose nos mamoeiros de Minas Gerais.

Explicou que a sua instituição atua em parceria com entidades privadas para atender as demandas dos produtores da

região do Jaíba. A principal missão é aplicar a Portaria nº 1434, de 24/09/2014, avaliar, cadastrar e monitor a situação da

lavoura de mamoeiros na região em relação à incidência. As atividades desenvolvidas incluíram visitas presenciais em

100% das propriedades rurais dos municípios mineiros do Jaíba, Matias Cardoso, Verdelândia, Nova Porteirinha e

Janaúba. O representante do IMA detalhou o Relatório de Ação de Monitoramento das Áreas de Mamão - 2015,

incluindo a situação encontrada em cada município, providências tomadas e resultados decorrentes: 29 notificações aos

produtores, 3 autuações, 3 erradicações de áreas abandonadas num total de 191 hectares, 33 cadastramentos e abertura
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dos livros sanitários. Enumerou as dificuldades encontradas: resistência dos produtores, falta de recursos humanos, falta

de recursos financeiros, pouco treinamento e capacitação. Ao final, apresentou as considerações proposições educativas

e a conclusão final do trabalho. Após rápido debate, restou aprovado o envio de ofício da Câmara ao Mapa reiterando

pleito, já apresentado, de que seja implementada a prática do rogue em todos os estados, como prevenção à doença, que

ameaça inviabilizar a cultura do mamão.

 

Deliberações: envio de ofício ao Mapa.

Ação 1: elaboração da minuta do documento.

Responsável: José Roberto da Brapex.

Ação 2: formatação, coleta de assinatura e encaminhamento.

Responsável: Secretaria da Câmara.

 

10. Assuntos Gerais - Eduardo Costa informou que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA

realizará no dia 18 de setembro de 2018, em sua sede, em Brasília-DF, o Workshop Requisitos Fitossanitários para a

Importação de Frutas, Flores e Hortaliças. Agregou que já se encontram confirmados o secretário de defesa agropecuária

do Mapa, demais diretores de departamentos e servidores do Mapa responsáveis pelo tema naquele órgão, ademais de

representantes nacionais e internacionais de entidades interessadas.

 

11. Encerramento - Vencida a pauta, o presidente da entidade anfitriã, Saulo Lage se disse satisfeito pela presença dos

membros e convidados, assim como dos importantes representantes da fruticultura regional e nacional na reunião,

convidou-os para conhecer o espaço da Feira e a retornarem sempre que possível. O Presidente da Câmara ressaltou a

importância da relação de apoio mútuo e colaboração entre os elos da cadeia produtiva e do Mapa para a construção e

melhoria do setor produtivo da fruticultura. Desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião às doze horas e quarenta

e  dois  minutos.  As  apresentações  feitas  nesta  reunião,  logo  que  liberadas  pelos  respectivos  palestrantes,  serão

disponibilizadas pela assessoria 

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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