Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças
Título:
Reunião Ordinária N. 50
Local:
Brasília - MAPA
Data da reunião: 02/08/2017 Hora de início: 14:00
Hora de encerramento:
Pauta da Reunião

17:00

01. 14:00 - Abertura da Reunião
●

Saudação do Presidente da Câmara

●

Assuntos da Secretaria da Câmara
- Aprovação da Ata da 49ª Reunião Ordinária
- Próximas Reuniões
- Membros Infrequentes
02. 14:15 - Embalagens - Waldir de Lemos/Presidente da Câmara
03. 14:45 - Visita Técnica a Espanha - relato da viagem - Warley Nascimento/ Embrapa Hortaliças
04. 15:00 - Programa "Hortaliças não Convencionais" - Nuno Madeira/Embrapa Hortaliças

05. 15:30 - Ultimo levantamento sobre o destino dos produtos, proporção de produção própria, etc. Anita
Gutierrez/CEAGESP
06. 16:00 - As publicações ‘Normas de Classificação de Abobrinha' e 'Medida de Hortaliças'/Anita
Gutierrez/CEAGESP
07. 16:15 - Problemas Fitossanitários - Situação atual e ameaças - Natalino Shimoyama - ABBA
08. 16:30 - Presidência da Câmara (recondução/eleição) - Waldir de Lemos - Presidente da Câmara
09. 16:45 - Assuntos Gerais
10. 17:00 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome
1 WALDIR DE LEMOS
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE
3 DIEGO SILVA DE SOUSA
4 NATALINO YASSUSHI SHIMOYAMA
5 TIYOKO NAIR HOJO REBOUÇAS
6 ALMIR SCHAFER
7 CRISTINA BARBOSA NEIVA
8 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
9 MARCIO MASATOSHI HASEGAWA
10 PAULO ROBERTO FERRARI
11 LUCIANO CERQUEIRA VILELA
12 NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR
13 WARLEY MARCOS NASCIMENTO
14 VALERIA JUREMA BENTO FERREIRA
15 JOSE ROBERTO GRAZIANO
16 ANDREZA KERR FANTINE MARTINEZ

Entidade
BRASTECE
ACST/MAPA
ABBA
ABH
ANACE
ANAPA
ANVISA
APHORTESP
CEAGESP
CNA
CONAB
EMBRAPA
SEBRAE
SINCAESP
SINDIVEG

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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17
18
19
20
21

GISELE VENTURA GARCIA GRILLI
ROSILENE FERREIRA SOUTO
JOYCE S R O FRAGA
ELIANA TOMITA
ISMAEL MENDONÇA

SMC/MAPA
SMC/MAPA
CONAB
TomitaHort
TomitaHort

PR
PR
CO
CO
CO

PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: Às quatorze horas e seis minutos, do dia 02 de agosto de 2017, na sala
250 do Edifico Sede do MAPA, na Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF, foi aberta pelo Secretário da Câmara, Marconi
Albuquerque, a Quinquagésima Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças. Passada a palavra ao Presidente
da Câmara, Waldir de Lemos, representante da BRASTECE, ele saudou os membros e convidados, ressaltou a felicidade de conseguir
colaborar para reunião do setor produtivo. *Assuntos da Secretaria da Câmara: Aprovação da Ata da 49ª Reunião Ordinária: os registros
da reunião anterior, previamente encaminhados foi aprovado sem alterações. Próximas Reuniões: foi mantida a data do dia 8 de novembro
de 2017, em Brasília/DF. Membros Infrequentes: apesar de ter ultrapassado o número de faltas consecutivas permitido pelo Regimento
Interno, o colegiado decidiu insistir com a CSHCA/SP para que volte a participar das reuniões e foi sugerido à Secretaria da Câmara que
faça contato com a Secretaria de Agricultura de São Paulo. Novos Representantes: Marcio Hasegawa, novo representante da APHORTESP
e Stefan La Vita, novo presidente do Ibrahort, foram apresentados.
2. Embalagens - O Presidente da Câmara iniciou informando que encaminhou ofício ao ministro Blairo Maggi solicitando
regulamentação para uso de caixas retornáveis e para a embalagem de batatas. Exibiu algumas fotos referentes ao problema das embalagens
(volume, capacidade, peso e seu manuseio), as consequências e dificuldades que acarreta no processo da produção e escoamento de
hortaliças. Segundo afirmou, no CEASA carioca existe a prática do reuso de paletes e uso de embalagens inapropriadas, com dimensões já
não utilizadas na maioria dos demais países por causarem problemas ergométricos e de saúde aos trabalhadores (50 kg). Embalagens
menores, com padrões de 25 e 30 quilos têm sido utilizadas para exportação para a Argentina com sucesso. José Graziano, representante do
SINCAESP, apoiou as necessárias mudanças apontadas pelo Presidente, e propôs que o MAPA proíba a CEAGESP de reutilizar as caixas
de madeiras. Sugeriu, ainda, que o MAPA leve o assunto ao Fórum dos Secretários de Agricultura. Foi, também, comentado que essa prática
ocorre no CEASA-DF. Natalino Shimoyama, da ABBA, mencionou os custos com a tributação que impedem a mecanização, a
flexibilização, e ajustes na produção e padrões das embalagens já que nenhum dos elos da Cadeia aceita pagar por eles sozinho.

Deliberação:

a. envio de oficio do MAPA à CEAGESP orientando para a não reutilização de caixas de madeira.
b. colocação do assunto, pelo MAPA, no Fórum de Secretários de Agricultura dos Estados, solicitando auxilio no combate ao reuso de
caixas de madeira.
Ação: elaboração de ofícios e envio a SDA/MAPA
Responsável: Secretaria da Câmara
3. Visita Técnica à Espanha - relato da viagem - Warley Nascimento/Embrapa
Hortaliças exibiu fotos e relatou a excursão feita
à Espanha para conhecer o processo produtivo e cultivo de hortaliças em ambiente protegido. Durante intensa programação o grupo
percorreu diversas empresas que produzem frutas e hortaliças, conhecendo os métodos de processamento e identificando as diferenças com
o que praticado no Brasil. Ao final da apresentação ele convidou a todos para participarem da próxima visita técnica, no estado da
Flórida/EUA, no período de 26 a 30 de março 2018. Warley aproveitou, ainda, para informar sobre a realização do 7º Seminário de Tomate
de Mesa, que será realizado dias 19 e 20 de setembro de 2017, na cidade de Campinas/SP. Os slides da apresentação serão disponibilizados
no site da câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
Deliberação: não houve.
4. Programa "Hortaliças não Convencionais" - Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças, fez apresentação sobre a importância do cultivo
das hortaliças consideradas não convencionais (PANC), tais como: inhame roxo, ararutão, taioba, azedinha, jurubeba, serralha, etc. Da
apresentação constaram informações a respeito das definições das Plantas Alimentícias Não Convencionais e suas principais características.
Segundo demonstrou, as PANCs respondem bem a falta de água e a inconsistência de temperaturas, portanto representam, sem dúvida,
alternativas de grande potencial para alimentação, agricultura familiar, exportação e suprimento da população; Projetos propostos pela
Embrapa Hortaliças (Projeto 1 - conservação de coleção de germoplasma de hortaliças não convencionais, e Projeto 2); Atividades
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Promovidas envolvendo as PANCs, e parceiros nesse propósito; produção de proteína vegetal para indústria alimentícia a partir de hortaliças
não convencionais. Na sequência, Nuno mostrou fotos de projetos práticos e cultivos de hortaliças não convencionais. Finalizou informando
que foi realizado o I Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais (HORTPANC), em junho deste ano, ao qual compareceram
interessados de vários estados e de outros países. Os slides da apresentação serão disponibilizados no site da câmara:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
Deliberação: Não houve.
5. O último levantamento sobre o destino dos produtos, a proporção de produção própria, etc. - Paulo Ferrari, da CEAGESP,
solicitou, e foi aceito por todos, o adiamento desse tema para a próxima reunião.
Deliberação: Inserir o tema na pauta da próxima reunião.
Ação: colocar o assunto na pauta do próximo encontro
Responsável: Secretaria da Câmara
6. As publicações ‘Normas de Classificação de Abobrinha' e 'Medida de Hortaliças' - Paulo Ferrari, da CEAGESP, fez uma
apresentação detalhada das duas publicações feitas pela entidade que representa e respondeu às perguntas feitas pelos membros da Câmara.
Natalino mencionou a IN 27 e disse considerar um absurdo o país ter várias formas de classificação de produtos agrícolas o que leva alguns
atacadistas a se utilizarem dessa situação para devolverem cargas completas, quando vislumbram prejuízo. Os slides da apresentação serão
disponibilizados no site da câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
Deliberação: Averiguar junto a área competente do MAPA como anda o trabalho de regulamentação da classificação de hortaliças.
Ação: fazer contato direto com a Coordenação de Qualidade Vegetal da SDA.
Responsável: Secretaria da Câmara
7. Problemas Fitossanitários - Situação atual e ameaças - Natalino Shimoyama, da ABBA, fez apresentação dos principais problemas
fitossanitários que afetam as batatas, destacando as dificuldades hoje encontradas para combater os agentes patógenos e ameaça de entrada
de novas doenças. Comentou sobre as doenças mais comuns causadas por bactérias ou fungos. Ressaltou que, no caso das doenças fúngicas,
estas são trazidas e se mantem graças a rotação de cultura feita de forma indevida, sem os devidos cuidados ambientais. Dentre as ameaças
chamou a atenção para a Zebra Chip, que tem grande potencial de entrar no país e que se assemelha ao greening que mudou o mapa da
citricultura no Brasil. Finalizou enumerando os principais problemas: rotação de culturas, hospedeiras, pivôs central e fiscalização
deficiente, irresponsabilidade dos produtores, importadores “duvidosos”. Para Natalino a solução está no estabelecimento da sinergia
público/privada, a exemplo da Acrismat, Aprosoja e AMPA.
Deliberação: Não houve.
8. Presidência da Câmara (recondução/eleição) - O Secretário da Câmara informou que recentemente o Regimento das Câmaras
Setoriais foi alterado e passou a permitir a recondução indefinida do presidente do colegiado, se assim for à vontade manifesta dos demais
membros da Câmara e o consentimento do presidente do Consagro. Na sequência, o Presidente da Câmara colocou mais uma vez o seu
nome à disposição o que foi aceito de pronto por todos os presentes. Assim sendo, o senhor Waldir de Lemos, representante da BRASTECE
na câmara, foi, por unanimidade, reconduzido para um novo mandato de dois anos.
Deliberação: recondução do atual Presidente para novo mandato.
Ação: preparar o processo e minuta de portaria visando à publicação da recondução.
Responsável: Secretaria da Câmara
9. Assuntos Gerais - Natalino Shimoyama alertou para o uso da reclassificação pelos supermercados que a utilizam para devolver
produtos que não foram comprados nas lojas. Essas empresas beiram o duopólio e determinam o padrão das negociações, por vezes
prejudicando a cadeia produtiva. Disse ser necessário o equilíbrio na classificação, por se tratar de questão de segurança alimentar. Citou
também a exigência mal-intencionada de se passar a exigir o CNPJ de pequenos produtores apenas para taxá-los. Paulo Ferrari comentou
que a proposta das comissões de promoção agrícola, citadas pela Dra. Anita Gutierrez na última reunião da Câmara, foi apresentada ao
governo do estado de São Paulo, oportunidade na qual foram estabelecidas estratégias para divulgação do programa em nível regional.
Aproveitou para solicitar a Secretaria da Câmara informações sobre as causas da dificuldade de liberação de seguro para produtores de uva
de sua região. O Secretário da Câmara informou que a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio – SRI/MAPA procurou a
Assessoria de Câmaras para dizer que Hong Kong manifestou interesse na importação de produtos orgânicos e pediu a indicação de
produtores em condições de atender à demanda. Luciano Vilela, da CNA, falou sobre o lançamento, no próximo mês, do I Mapeamento e
Quantificação da Horticultura Nacional. Discorreu também sobre a visita da Comissão de Horticultura e Flores da CNA ao México, onde
visitaram a maior central de abastecimento do mundo. Sobre o PL 3778 (das embalagens) disse que ele está aguardando a manifestação da
relatora (Deputada Keiko Ota) para ser votado na CEDEICS e depois tramitar em outras comissões até a votação definitiva no Plenário da
Câmara Federal. Finalizou pedindo aqueles que possuem contato com a relatora que façam a gestão possível, a fim de que ela possa se
pronunciar rapidamente para dar andamento ao projeto. Warley Nascimento apresentou e comentou a mais recente publicação da Embrapa:
Fisiologia e Manuseio Pós-colheita de Pimentão, destacando a importante participação da equipe técnica da Coordenação de Produção
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Integrada do MAPA.
Deliberação: Não houve.
10. Encerramento - Vencida a pauta às dezesseis horas e quarenta e sete minutos, o Presidente da Câmara, seguido pelo Secretário da
Câmara, agradeceram o empenho dos membros do colegiado, ressaltaram mais uma vez a importância da reunião, do trabalho coordenado e
da pauta do setor tratada nas reuniões. Agradeceram a presença dos membros e convidados, desejaram bom regresso a todos, sendo a
reunião encerrada às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos. http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação

Responsável

Dados da próxima reunião
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Data da reunião:
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