
  

6º Seminário da Uva, Vinho e Suco e XVII Jornada da Viticultura Gaúcha 
Videira, Santa Catarina 

 
 

No dia 15 de julho de 2016, no município de Videira (SC), mais de 500 agricultores 
gaúchos e catarinenses, participaram do 6º Seminário da Uva, Vinho e Suco e XVII Jornada da 
Viticultura Gaúcha. A partir das discussões apresentadas, os presentes deliberaram o que segue. 

Solicitamos que a divulgação do documento e providências sejam encaminhadas pela 
Câmara Setorial de Viticultura, Vinhos e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 
 
 
1) Revisão dos critérios e normas do Seguro Agrícola, especialmente: 
 

a) Permitir a contratação de subvenção variável, conforme a necessidade; 
b) Criar bônus por não utilização do seguro; 
c) Lutar para assegurar o investimento ou custeio próprio, garantindo a viabilidade de 

existência do produtor, não só dos bancos ou Governo; 
d) Desburocratizar acesso e administração do seguro; 
e) Transparência das regras para a contratação dos seguros, de modo que no ato da 

contratação o agricultor saiba se vai ter acesso ao subsídio; 
f) Aumento do volume de recursos para subsidiar o seguro agrícola. 

 
 
2) Posição dos agricultores terminantemente contrária à importação de vinho e suco de uva a 
granel; 
 
3) Urgência do credenciamento do Laboratório de Referência Enológica (Laren) para análises de 
fiscalização, buscando inibir a utilização de água exógena e outras fraudes; 
 
4) Redução do IPI do Vinho; 
 
5) Inclusão das vinícolas no Simples Nacional;  
 
6) Implantação de medidas de fiscalização para contenção de produtos como sangrias e 
coquetéis; 
 
7) Regulamentação do Vinho Colonial. 
 
 

Comissão Interestadual da Uva (CIU) 

Federação das Cooperativas Vinícolas do RS (Fecovinho) 

Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina (Fetaesc) 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag) 


