
Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    REGISTRO DE AGROQUÍMICOS PARA MINOR CROPS

TEMA:  AGROQUÍMICOS                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  AUMENTAR A GRADE DE AGROQUÍMICOS DISPONÍVEIS PARA AS CULTURAS COM SUPORTE FITOSSANITÁRIO INSUFICIENTE - CSFI.

Solicitar as empresas detentoras dos produtos o
encaminhamento do pedido de registro das
moléculas priorizadas pelo setor

Agilização no processo de registro das moléculas
priorizadas

Em
Andamento

30/04/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: As instituições representativas das empresas de agroquímicos estão participando do GT e aguardam a triagem final para definir como serão encaminhados os pedidos dos produtos apresentados
pelo setor produtivo.

Buscar  jun to  aos produtores  e  ent idades
representativas de cada fruta, as demandas
prioritárias de agroquímicos

Levantamento das demandas prioritárias Em
Andamento

30/04/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: O primeiro levantamento junto as entidades representativas de cada setor já foi realizado. Foram levantados mais de 14 mil produtos para frutas e hortaliças. Esta sendo frita uma triagem para que
sejam definidas as prioridade para cada cultura. Esta prevista uma reunião do GT no dia 17/05 quando deverá ser apresentada a lista final que será apresentada ao MAPA, Ibama e Anvisa.

Encaminhar ao MAPA, ANVISA e IBAMA, através do
CTA, a relação com as demandas prioritárias de
cada fruta

Registro dos produtos priorizados Em
Andamento

31/05/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: A Relação deverá ser encaminhada depois do dia 17/05/2019.

Fazer gestão junto ao MAPA visando agilização das
análise dos produtos que já estão em processo de
registo e foram incluídos nas listas de prioridades da
SDA/MAPA.

Agilização do processo de registro dos agroquímicos para
fruticultura em lista de prioridades

Em
Andamento

31/07/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: Já conseguimos a inclusão de 09 produtos na lista de prioridades publicada pela SDA/MAPA em Fevereiro/19. Dos produtos incluídos na lista de prioridades já conseguimos em 2019 o registro do
Protone para uva e Paclobutrazol para manga
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO PARA FRUTAS

TEMA:  POLÍTICA AGRÍCOLA                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  REVISAR O ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO PARA FRUTAS

Solicitar a SPA/MAPA a revisão do zoneamento
climático para banana no estado de Goiás, goiaba no
Estado do Paraná, cacau no Estado de Roraima e
figo no Estado de São Paulo.

Facilitação do acesso ao crédito de custeio junto aos
bancos oficiais

Em
Andamento

30/04/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: A aprovação do zoneamento para cultura do cacau no estado de Roraima foi finalizada e publicada através da Portaria nº 1 de 1º de fevereiro de 2019. A revisão do zoneamento de banana no
Estado de Goiás já foi iniciada pelo MAPA.

OBJETIVO:  CRIAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURO PARA FRUTAS

Buscar juto as seguradoras a criação de produtos
para frutas atendendo as especificidades de cada
atividade e região produtora

Facilitação do acesso ao seguro rural por produtores de
frutas

Em
Andamento

16/08/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: O contato com as seguradoras já foi e realizado. Para iniciar a elaboração dos produtos, foram definidas as culturas de uva e manga e a área de produção no Vale do São Francisco. As seguradoras
solicitaram informações detalhadas sobre as culturas e local de produção. As informações estão sendo coletadas junto a Embrapa CPATSA.

Solicitar ao MAPA a inclusão dos novos produtos de
seguro para frutas no programa de subvenção
federal

Redução dos custos com a contratação do seguro. Em
Andamento

30/08/2019 EDUARDO BRANDÃO
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    MOSCA DAS FRUTAS

TEMA:  FITOSSANIDADE                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  EVITAR A ENTRADA DA MOSCA DA CARAMBOLA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Desenvolver conteúdo de vídeo educativo para ser
distribuído via redes sociais nas áreas de risco de
entrada da mosca da carambola

Facilitação do processo de envio de informações aos
produtores e população das áreas de risco sobre a mosca e
os danos que poderá causar.

Em
Andamento

29/03/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: A equipe da comunicação da CNA já esta em fase de elaboração do material.

Desenvolver conteúdo para treinamento de educação
fitossanitária no monitoramento, identificação e
controle de mosca da carambola nos estados da
fronteira Norte a ser promovido pelo SENAR

Aumento da identificação da mosca e facilitação do
processo de erradicação de focos

Em
Andamento

30/04/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: Os contatos com o DEPS/SENAR já foram iniciados e o conteúdo já esta sendo desenvolvido com o apoio da Coordenação do programa de mosca das frutas do MAPA. A ação esta sendo
desenvolvida em parceria com a Comissão do Norte.

OBJETIVO:  FACILITAÇÃO DO MONITORAMENTO E CONTROLE DA MOSCA DAS FRUTAS

Buscar apoio do SEBRAE para utilização do Sebrae-
TEC no custeio do monitoramento de mosca das
frutas por pequenos produtores nos polos de
produção de frutas espalhados pelo Brasil

Aumento do monitoramento de mosca das frutas por
pequenos produtores

Em
Andamento

30/09/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: Já tivemos a primeira reunião com o Sebrae Nacional através do técnico responsável pela fruticultura e Gestor do Sebrae-TEC. Com a presença do tecnico do Sebrae, o assunto já foi discutido na
reunião da Comissão Nacional de Fruticultura no dia 20/02/2019. O apoio financeiro do SEBRAE TEC já esta acontecendo com o Sebrae-Ba beneficiando mais de 200 pequenos produtores em Juazeiro - Ba.
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    EXPORTAÇÃO DE FRUTAS FRESCAS E PROCESSADAS

TEMA:  PROMOÇÃO COMERCIAL                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  AUMENTAR ÀS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FRUTAS FRESCAS E PROCESSADAS

Definir em parceria com a Abrafrutas as ações
prioritárias que deverão constar no projeto setorial
que será renovado em 2019 visando a promoção das
frutas brasileiras no mercado externo.

Aumento das exportações brasileira de frutas frescas e
processadas

Em
Andamento

23/08/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: Estão sendo realizadas reuniões/oficina para definição das ações. O projeto deverá ser apresentado a APEX até o final do mês de Julho/19. Os técnicos da SRI/CNA estão envolvidos na definição
das ações. Já esta definido que a Asia e os Emirados Árabes serão os principais mercados alvo do projeto.

OBJETIVO:  ABRIR NOVOS MERCADOS PARA FRUTAS FRESCAS E PROCESSADAS

Levantar junto aos produtores os mercados
prioritários para exportação de  frutas frescas e
processadas

Mapeamento das prioridades para direcionamento das
ações de abertura de mercados

Em
Andamento

30/04/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: O levantamento esta sendo realizado por fruta. Cada fruta deverá indicar 3 mercados definindo a s prioridades. Os produtores de abacate, uva, melão, manga e limão já enviaram as informações.

Encaminhar ao MAPA relação de mercados
prioritários visando o inicio do processo de abertura Abertura de novos mercados para as frutas brasileiras Em

Andamento
31/05/2019 EDUARDO BRANDÃO
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    IRRADIAÇÃO DE FRUTAS

TEMA:  TECNOLOGIA                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA IRRADIAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DE FRUTAS

Solicitar ao Comitê de Desenvolvimento do programa
Nuclear Brasileiro autorização para util izar a
irradiação tratamento fitossanitário de frutas frescas
destinadas a exportação

Redução das barreiras fitossanitárias e abertura de novos
mercados para as frutas brasileiras

Em
Andamento

30/05/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: O assunto foi discutido na reunião da Comissão Nacional de Fruticultura com a presença de representantes do GSI/PR. Esta agendada uma reunião para dia 27/02 às 14h na CNA para dar
encaminhamento no assunto.

Solicitar ao CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA
AGRICULTURA (CENA/USP) o desenvolvimento de
estudos sobre o aumento do tempo de conservação
pós-colheita após tratamento com irradiação

Conformação dos benefícios do uso da tecnologia de
irradiação nas frutas frescas

Em
Andamento

30/05/2019 EDUARDO BRANDÃO
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    AGRITRACE VEGETAL

TEMA:  DIVERSOS                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  DIVULGAR O PROGRAMA DE RASTREABILIDADE AGRITRACE VEGETAL

Ministrar palestras sobre rastreabilidade e utilização
do programa Agritrace vegetal nas Federações
Estaduais de Agricultura, Sindicatos Rurais e eventos
ligados ao setor

Aumento do número de adesões ao programa de
rastreabil idade Agritrace Vegetal

Em
Andamento

30/08/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: As palestra já vem sendo ministradas desde outubro/2018 sob demanda das Federações Estaduais de Agricultura, Sindicatos Rurais e entidades representativas dos setores de frutas e hortaliças.O
programa já tem mais de 250 cadastros.

OBJETIVO:  PRORROGAR A INC 02/2018

Solicitar ao MAPA a prorrogação da INC 02/2018 até
fevereiro de 2020

Facilitação no processo de divulgação do Agritrace vegetal
e adaptação dos pequenos produtores as exigências do
processo de rastreabilidade.

Facilitação do processo de adaptação dos
pequenos produtores ao processo de
rastreabi l idade de f rutas e hor ta l iças.

Concluída 29/03/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: A solicitação já foi enviada ao MAPA e o presidente da Comissão Nacional de Fruticultura se reuniu com o novo diretor do DIPOV/MAPA no dia 19/02/2018 para reforçar o pedido de prorrogação. A
prorrogação da IN 02/2018 foi publicada na INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 1, DE 15 DE ABRIL DE 2019 ficando prorrogado por 4 meses o prazo para o 1º grupo de culturas, por 12 meses para o 2º grupo e
por 24 meses para o 3º grupo.
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    ISENÇÃO DE ICMS PARA FRUTAS MINIMAMENTE PROCESSADAS

TEMA:  TRIBUTAÇÃO                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  EDUARDO COSTA

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  AUMENTAR O NÚMERO DE ESTADOS QUE CONCEDEM A ISENÇÃO DO ICMS PARA FRUTAS MINIMAMENTE PROCESSADAS

Mobilizar produtores e entidades representativas do
setor de fruticultura em cada Estado para pressionar
os governos a conceder a isenção de ICMS para
frutas minimamente processadas

Aumento do número de Estados que concedem a isenção Em
Andamento

29/08/2019 EDUARDO BRANDÃO

Divulgar nos Governos Estaduais o convênio do
CONFAZ que autoriza o Estado a conceder a
isenção

Inicio da tramitação dos processo de isenção de ICMS para
frutas minimamente processadas  nos Estados

Em
Andamento

30/08/2019 EDUARDO BRANDÃO

Andamento da ação: A isenção já foi concedida pelo Estado de São Paulo e o processo já foi iniciado nos Estados de MS e GO.
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Relatório Consolidado
Plano de Trabalho com objetivos e ações

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESULTADO EFETIVO STATUS

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  -  COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA

PRAZO FINAL

ASSUNTO DO PLANO:    AGRITRACE VEGATAL - RASTREABILIDADE

TEMA:  DIVERSOS                           TÉCNICO RESPONSÁVEL:  null

ATORES ENVOLVIDOS

OBJETIVO:  null
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