
ATA REUNIÃO CMDRA

Realizada em 05/10/2018, às 14:30, no IAC (Instituto Agronômico
de Campinas)

Presentes  os  membros  do  Conselho:  Adriano  Tosoni  da  Eira
Aguiar, André Luiz de Camargo von Zuben, Claudinei Barbosa,
Cláudio Quercia Soares, Cristina Criscuolo, Francisco de Andrade
Nogueira  Neto,  Geraldo  Magela,  José  Benedito  Napoleone
Silveira,  Luis  Fernando  Amaral  Binda  e  Marco  Túlio  Ospina
Pátino.

Como  convidados:  Francisco  de  Paula  dos  Santos  Nogueira,
Daniela F. Scarassatti e Cintia Maretto.

Dando  início  à  reunião,  o  presidente  do  CMDRA,  André  von  Zuben,  colocou  em  votação  a
aprovação da ata da reunião anterior, a qual todos já haviam recebido via e-mail, sendo a mesma
aprovada sem alterações, por unanimidade. Na sequência, nos informes da presidência, o presidente
relatou que  o Conselho havia  oficiado ao Ministério  da Agricultura  e  à  Anvisa,  um pedido de
prorrogação do prazo para vigência da INC 003/2018, sobre rastreabilidade,  e que havia falado
sobre  a  questão  com o Secretário  de  Agricultura  na  manhã deste  dia  05/10,  recebendo  dele  a
informação que o pedido de prorrogação solicitado estava bem encaminhado.  Sobre o assunto, o Sr.
Francisco, do Sindicato Rural de Campinas, informou que a reivindicação do setor ganhou corpo e
resultou na formação de um grupo de trabalho para agilizar o registro de defensivos, relatando que,
em visita a Bayer, tomou conhecimento de que o registro de um produto, que estava sendo lançado
agora, havia demorado 14 anos para ser liberado no país, ao passo que no Chile o mesmo registro
havia  saído  5  anos  antes.  Informou  ainda  que  o  registro  em  vários  países  é  uma  exigência
internacional,  sugerindo  que,  no  Brasil,  seria  recomendável  acionar  o  Ministério  Público  para
acelerar processos.
O Sr. Geraldo, da CATI, comentou sobre a necessidade de se elaborar uma  cartilha para orientar os
produtores  e  providenciar  treinamento.  O Senar  também dará  treinamento.  O presidente  André
ressaltou que as mobilizações do Sindicato Rural e do Conselho foram importantes para sensibilizar
o MAPA e a Anvisa. Informou ainda sobre reunião ocorrida com o Secretário Baggio, da Secretaria
de Segurança Pública, e com o comandante da Guarda Municipal para ampliar os serviços prestados
aos produtores rurais da região do Pedra Branca, visando melhorar as condições de segurança no
bairro  e  facilitar  o  registro  de  ocorrências  por  parte  dos  produtores,  assuntos  que  deverão  ser
equacionados em reunião que acontecerá na sede da associação dos produtores do bairro.
Continuando os relatos, o presidente informou sobre contatos que vêm sendo feitos com o CPqD
para melhorar o acesso à internet nas áreas rurais do município e sobre a inauguração da Feira do
Produtor  Rural,  a  acontecer  no dia  09/10 próximo.  Finalizando,  informou sobre o Encontro de
Agricultura Sustentável que ocorrerá em 13/04/19, no salão da IMA. Na sequência, a palavra foi
passada para a técnica do SEBRAE, Cíntia Maretto, em substituição ao Gerente Geral do SEBRAE,
Sr. Nilcio Caibar Souza Freitas, para relatar sobre a atuação do órgão na área agrícola. Segundo ela,



a regional de Campinas compreende 22 cidades e atuação se dá principalmente com café, frutas e
apicultura, com cursos para os produtores. No caso do café, o Sebrae acompanha grupo do circuito
das águas, cerca de 32 produtores, com foco em cafés especiais, abordando temas como gestão,
valor agregado em marcas, controle de origem, etc. O produtor é considerado como empresário e
recebe treinamentos em temas como estratégias de comercialização, gestão, marketing, sucessão
familiar, etc. Nos projetos de  apicultura, a baixa produtividade é uma das questões abordadas pelo
Sebrae. Para Campinas, a representante do órgão sugere trabalhar com a identificação geográfica de
frutas, marketing. Para isto, o Sebrae não aporta recursos e pode apenas prover apoio institucional,
com orientações,  palestras, criação de marcas coletivas, etc.  Assim, dentro das cadeias de café,
frutas e olericultura pode formatar cursos específicos. A respeito, o Sr. Luis Fernando, do Sindicato
Rural,  sugere  constituir  grupo  para  verificar  potencialidades  da  produção  agropecuária  em
Campinas  e  eleger  uma cadeia para ser  trabalhada.  O sr.  Geraldo,  da CATI,  mencionou que a
coordenadoria trabalha com o que já existe e não tem programas para formar e incentivar novos
produtores, e se o Sebrae tem algum projeto neste sentido,  ao que a Sra. Cíntia explicou que o
Sebrae recebe muitas demandas e que o foco da instituição é auxiliar  no planejamento,  gestão,
planos de negócios e questões afins, ao passo que demandas específicas são encaminhadas para
especialistas de outros órgãos. Dentre as cadeias trabalhadas, ela considera que a do mel é a mais
rentável mas que ainda é pouco significativa. O sr. Francisco, do Sindicato Rural, lembra que alguns
produtores alugam suas colméias com a finalidade de realizar a polinização de determinadas áreas,
ao  que  o  Sr.  Luis  Fernando  lembrou  dos  entraves  na  comercialização  de  mel  em  virtude  da
inexistência  de  órgãos  certificadores  ou  de  vigilância  nos  municípios,  como  o  SIM,  por  ex.
Comentou também que há muita perda de frutas e se o Sebrae não poderia montar projeto junto aos
produtores, para instruir a evitar o desperdício. Respondendo à indagação do Sr. Luis Fernando, a
representante do Sebrae explicou que a  instituição tem as portas  abertas para todos e todas as
demandas. Em outros casos, o Sebrae procura órgãos diversos para propor programas e parcerias, e
que também pode ser contratado para projetos específicos de produtores que sejam classificados
como micro ou pequena empresa. O Sr Geraldo sugeriu, então, um trabalho na região da APA, de
Campinas, com o Sebrae. O presidente André disse que o papel do Conselho é organizar as forças
dos órgãos que têm e realizam trabalhos parecidos, visando ações coordenadas.  Sugeriu a criação
de folder do Conselho expondo todos os serviços disponíveis para agricultores nos diversos órgãos
locais.  Outra  sugestão  é  organizar  os  produtores  familiares  para  atendimento  às  compras  da
merenda escolar, visto que a legislação privilegia as compras na agricultura familiar. Sobre isto, o
Sr. Luis Fernando afirmou que os cardápios das merendas precisam privilegiar os produtos locais,
sugerindo reunião com os órgão responsáveis da Secretaria da Educação para discutir o tema. A Sra.
Cristina Criscuolo, da Embrapa Territorial,  informou a todos sobre a Câmara Temática que está
elaborando o Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC (PDUI), que deve estar concluído até
2021, estando a frente da tarefa a Agemcamp e a Emplasa. Após a conclusão do plano, os planos
diretores de cada cidade deverão estar em consonância com ele. Lembrou que reunião a respeito
ocorrerá no dia 10/10, às 09:00h, na sede da Agemcamp e que existe Site específico para receber
contribuições  sobre  o tema.  O Secretário  do CMDRA Sr.  Claudio  informou que devido o não
comparecimento às reuniões dos conselheiros indicados, a instituição Sindicado dos Empregados
Rurais  de  Cosmópolis,  Arthur  Nogueira,  Paulínia  e  Campinas,  está  sendo  comunicada  para  se
manifestar,  informando seu interesse na permanência ou não no CMDRA, conforme normas do
Regimento  Interno.  O  Sr.  Geraldo,  informou  que  de  acordo  com  novas  instruções,  as  DAP-
Declaração de Aptidão ao Pronaf, terão sua periodicidade diminuída, passando para 6 meses a partir
de março de 2019. O Sr. André informou e convidou a todos sobre o evento “Inova Campinas”, a
ser realizado no Shopping D. Pedro, de 24 e 25 de outubro,  e que dentre vários assuntos, está
incluída na pauta o desenvolvimento do Agronegócio.
Nada mais havendo a tratar, o presidente André deu por encerrada a reunião e eu, Claudio Quercia
Soares, elaborei a presente ATA.
              
Campinas, 05 de outubro de 2018.


