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

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco
Título:
Reunião Ordinária N. 48
FAEP - Federação de Agricultura e Pecuária do Paraná. R. Marechal Deodoro,
Local:
450, 14º andar
Data da
Hora de
27/10/2015
Hora de início: 14:00
17:00
reunião:
encerramento:
Pauta da Reunião
1.

14h00 – Abertura – Airton Artus – Presidente

2.

14h05 – Assinatura do Convênio Milho e Feijão – Diversas entidades

3.

14h20 – Avisos, encaminhamentos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara
a) Apreciação da ata da 47ª Reunião Ordinária
b) Calendário de reuniões de 2015 – Referendo
c) Membros Infrequentes – Deliberação

4.

14h40 – Relato dos GT da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco – Carlos Galant - Abifumo;

5.
15h00 – Reunião Aberta da CONICQ (realizada em Brasília dia 15.09.2015) – Carlos Galant –
Abifumo
6.

15h30 – Definição das prioridades da Agenda Estratégica da Câmara – Iro Schünke – Sinditabaco

7.
16h00 – Demandas encaminhadas ao MAPA, formalmente, pela Câmara e ainda não atendidas –
Romeu Schneider - Afubra
8.

16h30 – Assuntos Gerais

9.

17h00 – Encerramento

Lista de Participantes
Nome
1 AIRTON ARTUS
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE
3 ROMEU SCHNEIDER
4 DIEGO SILVA DE SOUSA
5 CARLOS FERNANDO COSTA GALANT
6 NIRLEI JOACIR STORCH
7 BENÍCIO ALBANO WERNER
8 SILVIO PAULO GIRARDY
9 FRANCISCO ERALDO KONKOL
10 JOSÉ MILTON KUHNEN
11 MARCOS AUGUSTO DE JESUS SOUZA
12 MAURÍCIO OTÁVIO MENDONÇA JORGE
13 Mariana Guimarães Borborema Braga
14 SÉRGIO RAUBER

Entidade
AMVARP

ACST/MAPA
ABIFUMO
ABRASEM
AFUBRA
AMCESPAR
CNA
CNTA
COOPERSAC
SINDIFUMO - RJ
SINDIFUMO - RJ
SINDITABACO

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ANA CLAUDIA BASÍLIO LIMA DAS MERCÊS
SÁVIO RAFAEL PEREIRA
LUIZ VANDERLEI KAWA
VICENTE B MIRANDA
FRANCISCO E KONKOL
MARCOS BILLA
ADEMIR MUELLER
FELIPE BREMM
EDIMAR LEDUC
CLAUDIMIR RODRIGUES
ALLAN GRABART
CARLOS PALMA
ALLAN GRABART
SERGIO LUIZ PACHECO
SERGIO LUIZ PACHECO
PAULO VICENTE

SINDITABACO/BA
SPA/MAPA
AMCESPAR
FAEP
FAESC
FETAEP
FETAEP
MAPA
SEAB/PR
SINDITABACO
Souza Cruz
Souza Cruz
Souza Cruz
STIFA
STIFA
AFUBRA

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
CO

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

Sim

1. Abertura da reunião - Às 14:06 horas do dia 27 de outubro de 2015, no Edifício Sede da
Federação da Agricultura do Estado do Paraná-FAEP, em Curitiba/PR, foi aberta pelo
Presidente da Câmara, Airton Artus, juntamente com o Consultor da Câmara, Romeu
Schneider, a Quadragésima Oitava Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva do Tabaco. Ele agradeceu a presença de todos, e ressaltou a importância da
realização deste encontro na região que concentra a maioria dos produtores de tabaco, e que
tem grande importância para o setor, comentou também sobre o dia do produtor do tabaco,
eventos realizados em sua comemoração, e passou a palavra ao Secretário da Câmara.
Marconi Albuquerque saudou a todos, em nome da ACST/MAPA, em seguida cedeu espaço
para a cerimônia de assinatura do Convênio Milho e Feijão. 2. Item 2 - 14h05 – Assinatura do
Convênio Milho e Feijão – O Presidente da Câmara convidou à mesa os representantes das
entidades envolvidas na criação do convênio, dentre eles o Secretário da SEAB/PR –
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, senhor Norberto Anacleto Ortigara,
que comentou sobre a importância do planejamento agrícola e da fumicultura para a economia
de muitos municípios da região, principalmente considerando a atual conjuntura econômica do
país. O programa trabalha três pilares: a proteção do solo, a otimização de recursos e o
estímulo à sustentabilidade. A indústria entende que o produtor deve ter opções de renda, com
o cultivo de produtos para o consumo próprio ou que sirvam como insumos para outras
culturas de geração de renda. As principais vantagens para o produtor de fumo são: proteger o
solo da erosão, aproveitar o residual da adubação do tabaco; evitar a proliferação de pragas e
ervas daninhas e gerar renda extra na propriedade, aspectos ressaltados por Iro Schünke,
SINDITABACO. Cerca de trinta mil pessoas estão sendo mobilizadas para a implementação
do convênio. O Presidente da FAEP/PR, Ágide Meneguette, subscreveu o comentário do
Secretário da SEAB/PR sobre a importância majoritária do tabaco na economia dos estados
da região sul. Acrescentou que a diversificação dá maior liberdade, e mais condições, às
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famílias, de permanecer no campo. O presidente do Sindicato Rural de Irati e representante da
FAEP, Mesaque Kecot Veres, reafirmou o papel econômico do cultivo do tabaco para os
estados da região, e no orçamento familiar da população. Ademir Mueller, Presidente da
FETAEP, falou sobre a importância do convenio, entre outros motivos, por estimular a
produção de alimentos versáteis e necessários, como o feijão e o milho. Declarou que os cerca
de 308 associados à sua Federação serão estimulados a aderir ao programa. Iro
complementou falando sobre os novos usos do milho, como para compor rações, que
demonstra as possíveis vantagens financeiras para os produtores que utilizarão o Programa
Milho e Feijão, também pontuou a importância do otimismo e do empreendedorismo da cultura
do tabaco e da SEAB/PR. O Presidente da AFUBRA, Benício Albano Werner, comentou que
é necessário sensibilizar os produtores com relação à produção de feijão, para que haja
equilíbrio entre as culturas. 3. Avisos, encaminhamentos e informações da Presidência e
Secretaria da Câmara - O Secretário da Câmara comentou sobre a reunião com os
Presidentes das Câmaras e representante da Ministra, programada para acontecer no dia
10/11, durante a qual o atendimento das demandas das cadeias será avaliado. Esse evento,
aliado a outras mudanças no MAPA, demonstram a aproximação da Ministra com as Câmaras
Setoriais e Temáticas. *Apreciação da ata da 47ª Reunião Ordinária: A ata da última
reunião, previamente enviada aos membros da Câmara, foi aprovada sem alterações.
*Calendário de reuniões de 2015 – Referendo: a data da 49ª Reunião Ordinária, última de
2015, foi referendada, e acontecerá em 08/12, em Brasília. O Secretário citou a orientação
dada pela Ministra, de realizar reuniões que sejam fora de Brasília no interior dos estados de
importância relevante para aquela cultura. *Membros Infrequentes – Deliberação: Em
seguida foi demonstrada a relação de entidades que já ultrapassaram o limite regimental de
três faltas, ou que se aproximam dele. O Plenário deliberou por destituir a OCB. José Milton,
SINDIFUMO, defendeu que a SINTIFA seja mantida como membro efetivo, e comprometeu-se
em contatar a entidade para estimular sua efetiva participação. Os demais membros aceitaram
sua sugestão. A CONTAG, atual convidada permanente da Câmara, será indagada por
Romeu sobre seu interesse em ascender à condição de membro efetivo, e, caso não
responda, a AMPROTABACO assumirá a vaga. 4. Relato dos GT da Convenção-Quadro
para Controle do Tabaco – Carlos Galant, Abifumo, comentou sobre o foco do Grupo de
Trabalho que resultou da fusão dos dois grupos existentes anteriormente, que se reuniu no dia
de hoje, no turno da manhã: criação das frentes parlamentares de Combate do Comercio Ilegal
e Contrabando (coordenada pelo Deputado Efraim Filho, DEM-PB), e da Defesa do Direito
Intelectual (coordenada pelo Deputado Nelson Marchezan Júnior, PSDB-RS). Elas têm
trabalhado de maneira intensa e extensa, na defesa de vários produtos, dentre eles o tabaco –
produto muito prejudicado devido à evasão de divisas, entre outros motivos. O GT deliberou
por postar os avanços das Frentes, ocorridos entre as reuniões, no site da Câmara Setorial.
Outra deliberação do Grupo de Trabalho foi elaborar Plano de ações para 2016, em
consonância com os pontos que compõe a agenda estratégica, e também com as ações das
frentes parlamentares, objetivando trabalho conjunto e obtenção de mais resultados. O GT
também discutiu o trabalho promovido pela AMPROTABACO, de contato com a Policia
Federal e Assessoria de Relações Institucionais da Presidência, para alerta-los sobre o
montante que deixa de ser arrecadado, devido ao contrabando, e sobre as demais cifras
geradas pela cultura do tabaco. O GT da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco
deliberou por oficializar convite aos deputados que estão liderando as frentes parlamentares
citadas, para que participem da próxima reunião em 08/12, em Brasília/DF. 5. Reunião Aberta
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da CONICQQ (realizada em Brasília dia 15.09.2015) – Em ato contínuo aos informes do item
anterior, Carlos Galant, falou sobre reunião aberta realizada pela CONICQ, para qual não
houve publicidade suficiente ou extensiva, portanto, a maioria da cadeia não tomou
conhecimento dela em tempo de participar. Durante a reunião constatou-se que a abordagem
da CONICQ em relação ao tabaco mudou positivamente. Iro corroborou o comentando sobre
convite feito àquela reunião, e também sobre a maneira de realização do encontro: neste
último o dialogo teria sido mais fácil, e mais acessível, onde a defesa da fumicultura foi mais
viável. Ele pontuou a importância de acompanhar os trabalhos da CONICQ e a avaliação dela
sobre o tema, principalmente pela proximidade da COP7. Savio R Pereira, SPA/MAPA,
comentou que a continuidade do trabalho, não apenas no âmbito da CONICQ, é indispensável
para que, durante a COP7, se atinja o pretendido pela cadeia do tabaco. Também é preciso
que outras entidades participem dos encontros. Concordou com o impacto negativo da
ausência de representantes na reunião da CONICQ, o que mina os argumentos a favor do
tabaco frente aos opositores. Citou que a produção do tabaco, especificamente, não deve ser
ligada aos problemas de saúde (art. 17 da Convenção Quadro); quanto às alternativas a
produção de tabaco (ação a cargo do MDA e constam do art. 18 da Convenção Quadro) não
se tem novidades. Francisco Eraldo Konkol, comentou sobre a chamada de Ater MDA, na
Diversificação nas propriedades produtoras de tabaco na região do Planalto Norte de SC, que
já há mais de um ano vem acorrendo nas propriedades, com trabalho benéfico aos produtores
assistidos. Com as alternativas apresentadas a eles estão começando a entender a
importância de diversificar as atividades. Benicio A Werner, da AFUBRA, defendeu o ponto
de vista, justificou e motivou a ausência de representantes dos produtores na reunião citada.
Iro novamente sublinhou a importância de representantes tabagistas participarem das
reuniões da CONICQ, para as quais ninguém é, de fato, convocado, embora sejam abertas
aos interessados. Maurício O M Jorge, SINDFUMORJ, sugeriu que, até a próxima reunião,
seja feito levantamento das ações coordenadas, antitabagistas, de tipos específicos. Levantou
a hipótese de que a realização de reuniões como a da CONICQ, seja parte de estratégica
antitabagista em larga e coordenada, em escala maior, envolvendo, por exemplo, a mídia
televisionada. O Presidente da Câmara sugeriu, e o plenário concordou, em oficiar o MDA
questionando sobre o avanço dos trabalhos de pesquisa de alternativas de produção. Mariana
G B Braga, SINDFUMORJ, sugeriu, junto a esse questionamento, solicitar disponibilização do
levantamento, feito por aquele Ministério junto aos produtores, sobre a Diversificação. Tal
estudo teria sido utilizado, incisivamente, pelo representante do MDA, durante a reunião na
CONICQ. O plenário decidiu solicitar os resultados desse estudo; solicitar ao Deputado Marcos
Montes, líder da Frente Parlamentar da Agricultura, a reativação do grupo de trabalho para o
acompanhamento da implantação da Convenção Quadro, no início de 2016, para possível
posterior convocação da CONICQ para que preste informação, de forma pública, sobre seus
atuais entendimentos quanto à aplicação da Convenção Quadro no Brasil; além dos convites
aos líderes das frentes parlamentares citadas no Item anterior. O Presidente da Câmara
sugeriu buscar diálogo e apoio político junto ao Assessor Especial da Presidente, Giles
Carriconde Azevedo, dando-lhe conhecimento dos argumentos financeiros que existem a favor
do setor. 6. Definição das prioridades da Agenda Estratégica da Câmara – O Secretário
da Câmara citou a necessidade de incumbir os responsáveis pelo trabalho das principais
questões, e seu respectivo detalhamento. Iro sugeriu que, na próxima reunião da Câmara,
debata-se o desenvolvimento dos 4 pilares, já apresentados na última reunião, e, se
necessário, estabeleça-se os membros que o acompanharão. O plenário acatou o sugerido. 7.
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Item 7 16h00 – Demandas encaminhadas ao MAPA, formalmente, pela Câmara e ainda não
atendidas – Romeu, Consultor da Câmara, falou sobre as demandas encaminhas pela
Câmara: *Demanda da Consulta de Participação de Produtores no grupo de acompanhamento
dos artigos 17 e 18 - diversificação do tabaco, no âmbito do MDA: Ainda sem resposta. Savio
informou que não há grupo oficializado, para esse tema, no âmbito do MDA. O que existe é um
setor daquele Ministério que trata do assunto. Segundo Romeu isso contraria o estabelecido
pela COP. Savio concordou que o setor produtivo deve ser escutado nas discussões,
conforme a Convenção estabelece, e que é imprescindível levar as questões e o panorama à
Ministra. Romeu sugeriu que o MDA seja consultado sobre essa possibilidade via Gabinete da
Ministra. O Secretário da Câmara mencionou a possibilidade de esse questionamento ser
emitido como aviso ministerial, o que tornará a resposta mais compulsória. * Demanda de
embalagens genéricas, o MAPA enviou ao moções aprovadas na Câmara Setorial do Tabaco
e Relações Internacionais, portanto pode ser considerada como demanda atendida. Mauricio
citou o aumento da incidência de cigarros contrabandeados na Austrália em decorrência da
implementação das embalagens genéricas. Comentou as colocações feitas pela Secretaria
Executiva da CONICQ, Tania, no fórum realizado no Ministério da Justiça. 8. Assuntos Gerais
- Benicio fez relato sobre o evento climático ocorrido no sul dos pais, e que afetou os estados
produtores da região, com perda de no mínimo 11.150 toneladas de folhas de tabaco, apenas
em um município, Venâncio. De outubro até o momento 22.000 lavouras foram afetadas em
RS, SC e PR. As condições climáticas e falta de profissionais para aferir e auxiliar os pés tem
prejudicado os produtores. Mauricio, SINDTABACORJ, concordou com o dito pelo Presidente
da Câmara de ações de socorro aos produtores prejudicados por eventos furtivos. Carlos
Palma, da Souza Cruz, comentou que sua empresa, como de costume, faz acompanhamento
junto aos produtores para dispensar as ações necessárias a cada situação. O Presidente da
Câmara sugeriu envio de oficio aos agentes financeiros (Pronafe, entre outros) para abertura
de linha de credito para socorrer aos municípios produtores afetados pelo evento climático. E
falou sobre a renegociação das dívidas dos produtores referentes à compra de insumos.
Também mencionou o necessário acompanhamento mais permanente e firme das empresas
junto aos produtores, para prover maior estrutura de apoio, principalmente em casos de
ocorrências climáticas. E essas ações são benéficas para a imagem e para defesa do setor do
tabaco. Nilton manifestou apoio ao dito por Benicio, no início da reunião, referente ao encontro
da CONICQ. 9. Participação - Vencida a pauta, o novo Presidente da Câmara indagou se
alguém mais gostaria de fazer uso da palavra. Como ninguém se manifestou, ele ressaltou a
importância da reunião, agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom
regresso a todos e encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e três minutos e eu, Diego
Silva de Sousa, lavrei esta ata, a qual foi revisada pelo Secretário da Câmara e, uma vez
aprovada, será assinada por todos os que participaram da reunião. As referidas apresentações
feitas em powerpoint estão disponíveis no site da Câmara, no seguinte link:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação

Responsável

Dt. prevista
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Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião:
Pauta da Reunião

Anexos
Arquivo

Hora de início:

Descrição
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