
Relato resumido da reunião de avaliação do Seminário de Praia Grande:

Participantes:

1. Murilo Flores – Presidente da EPAGRI
2. Nelson Jacomel Júnior – CIDASC/Instituto Biodinâmico - IBD
3. Ivanete – Gerência Técnica da EPAGRI
4. Mauro Beal – Secretário Executivo Câmara Italiana de Indústria e Comércio de Santa 

Catarina/CISC e do Consórcio de Comércio e Exportação de Produtos Orgânicos/CEPO
5. Oswaldino – Consultor do SEBRAE
6. José Carlos Ramos – Chefe do Serviço de SFA/SC
7. Edson Silva – Gerência Técnica da EPAGRI
8. Paulo Zoldan – EPAGRI/CEPA
9. Mauro Ouvidor – Gerente da Gerência Técnica/EPAGRI
10. Lidiane Camargo - MDA
11. Paulo Tagliari – Coordenador de Agroecologia/EPAGRI
12. Itamar Ferrigo – ACEVAM / Prefeitura Municipal de Praia Grande
13. Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC
14. Rogério Ern – Associação Biodinâmica do Sul/ABD-Sul

Principais assuntos tratados:

Dando início à reunião Paulo Tagliari informou que um dos objetivos da reunião era deixar 
o  presidente  da  EPAGRI  e  os  técnicos  da  Gerência  Técnica  a  par  do  que  está  sendo 
discutido e proposto no “Programa SC Orgânicos” e solicitou que todos se apresentassem .
Na sequência  José Carlos  Ramos apresentou o histórico do processo com destaque aos 
seguintes pontos:
● as  ações  da  Câmara  Italiana  que  resultaram  na  formalização  do  Consórcio  de 

Comércio  e  Exportação  de Produtos  Orgânicos  e  a  participação  das  instituições 
governamentais (EPAGRI e MAPA);

● os problemas que se seguiram à constituição do consórcio: dificuldade em conhecer 
a dimensão da produção orgânica, disponibilidade de produtos, volume produzido, 
etc.

● com os  problemas o consórcio buscou o envolvimento  de outras  instituições  no 
sentido de estruturar estratégias para viabilizar as ações voltadas à exportação dos 
produtos  orgânicos.  As  discussões  demonstraram  que  primeiro  é  necessário  a 
organização  voltado  ao  mercado  interno  para  posteriormente  estruturar  a 
exportação;

● o processo caminhou então no sentido de se buscar diagnosticar a produção estadual 
e passou a contar com outros parceiros: MDA e CIDASC. 

● com o andamento das discussões o foco da proposta passou a sair do consórcio e da 
exportação para um programa de desenvolvimento do setor. A partir desse momento 
incuiram-se  no  processo  o  Banco  do  Brasil  (programa  de  Desenvolvimento 
Regional Sustentável) e gestou-se a idéia de um seminário em uma região do estado 
objetivando diagnosticar a produção orgânica, levantar os pontos fortes e demandas 
da região e produzir uma proposta a partir das demandas locais. A região escolhida 
foi  a  região  extremo  sul  em  função  da  presença  da  ACEVAM  e  de  uma 



predisposição  das  entidades  locais  (Associação  de  Municípios,  Secretaria  de 
Desenvolvimento Regional e Cooperativas).

● O sucesso do evento levou ao grupo evoluir no sentido de buscar uma proposta de 
um  programa  estadual  de  desenvolvimento  da   agricultura  orgância  com  o 
comprometimento não somente de indivíduos, mas das instituições envolvidas. 

Foram feitas os seguintes comentários na reunião:
● Murilo  Flores:  contou  de  seu  histórico  no  sentido  de  buscar  a  exportação  de 

produtos orgânicos para a Europa. Na época envolveu EMBRAPA, Sindicatos e a 
CONTAG e na época (1999 – 2002) constatou-se problema como organização dos 
produtores,  volume  de  produtos  e  constância  no  fornecimento.  Informou  que  a 
EPAGRI tem total interesse no tema e vai participar do processo. Vai verificar se a 
empresa está preparada para atuar eficientemente na questão. Caso não esteja vai 
fazer  as  ações  necessárias  para  viabilizar  a  atução  da  empresa.  Respondendo  a 
questionamento de Nelson Jacomel no sentido do estímulo à formação de uma ação 
clara  do  governo  estadual  em  favor  da  agricultura  orgânica,  informou  que  a 
EPAGRI  pode  atuar  como  estimuladora  da  formação  de  uma  política  pública 
estadual para a AO.

● Nelson Jacomel ressaltou a importância que a CPOrg/SC teria no sentido de lutar 
por uma política pública para a agricultura orgânica em Santa Catarina. Comentou 
ainda  a  necessidade  da  proposta  ser  encampada  por  alguma  instituição  e  que  a 
CPOrg/SC seria  a  opção  mais  clara,  mas  apresenta  as  limitações  anteriormente 
mencionadas.

● Lidiane  manifestou  sua  preocupação  com  a  falta  de  participação  ativa  dos 
produtores/associações  no  grupo  que  discute  o  programa  que  está  muito 
institucional.

● Caio comentou que é necessário apresentar a proposta em uma reunião maior da 
CPOrg/SC, já que o programa foi aprovado em reunião da comissão no ano passado 
mas que teve quorum muito baixo (9 presentes). Sugere que essa reunião seja feita 
no menor prazo possível de modo que o grupo conheça e encampe a proposta.

● Itamar Ferrigo ressaltou a importância de ser estabelecida uma política pública para 
viabilizar a comercialização dos produtos orgânicos. Informou que as associações 
de produção orgânica no extremo sul de Santa Catarina tem previsão de colheita de 
1.000.000 Kilos de banana orgânica e que somente está garantida a venda de 50.000 
kg.  Citou ainda que ações como a ampliação do programa estadual  de merenda 
orgânica equacionaria este problema.

● Zoldan  comentou  que  estamos  em  um  momento  muito  fértil  no  sentido  de 
deslanchar  a  agricultura  orgânica  no  estado,  já  que  as  associações  estão  mais 
fortalecidas.

● Edson comentou a necessidade do projeto/programa buscar uma maior aproximação 
entre o rural e o urbano visando ampliar o consumo.

● Mauro Beal questionou a questão orçamento. Quem vai possibilitar os recursos para 
a viabilização do programa ? Nelson Jacomel colocou que, independentemente  das 
entidades  e  instituições  públicas  contribuirem  para  a  execução  do  programa 
utilizando  recursos  próprios,  vai  chegar  em um ponto onde as  estidades  estarão 
cerceadas como no caso de pagar almoço para os agriculturores  nos seminários. 
Necessário  elaborar  um  orçamento  prévio,  verificando  com  Gisela  e  Itamar  os 
custos que tiveram na preparação, execução do seminário e dos questionários. Paulo 



Tagliari  ficou  responsável  por  esta  tarefa  (Obs:  posteriormente  passou  a  ser 
auxiliado por Paulo Zoldan e Eduardo)

● Oswaldino/SEBRAE  questionou  a  forma  como  o  projeto  será  oficializado: 
publicado no Diário Oficial, registrado na Junta?  Caio informou que a formalização 
deverá  ser  feita  através  dos  termos  de  compromisso  a  serem  assinados  pelas 
instituições/entidades.

● José Carlos Ramos colocou da necessidade de organização do grupo já que as ações 
tem se revelado em alguns casos, caóticas. Isso acaba se refletindo na disposição de 
alguns parceiros que até passam a questionar se vale a pena continuar participando 
em um processo com tais características. As diversas colocações que se seguiram 
foram no sentido de todos se esforçarem para organizar tendo sido comentada a 
necessidade da centralização das informações em uma pessoa que as repassaria aos 
demais.

● Eduardo solicitou aos demais presentes que intercedessem junto às organizações 
não governamentais  e no sentido de esclarecê-las sobre a proposta do programa, 
uma  vez  que  a  CPOrg/SC   tem  se  esvaziado  e  há  resistências  de  ONG's  em 
participar das reuniões que construíram o programa já que ficou uma idéia de que a 
proposta visa exclusivamente a exportação.

● Nelson Jacomel  citou que o esvaziamento  da comissão deve-se a falta  de ações 
claras,  a  falta  de  orçamento  próprio,  a  falta  de  pessoal  de  apoio  para  o 
funcionamento da comissão e a falta de retorno dos pleitos efetuados à Brasília. 

Ficou definido que o grupo composto por José Carlos Ramos, Paulo Zoldan, Mauro Beal e 
Lidiane  reuniriam-se  para  analisar  sugestões  apresentadas  via  e-mail  até  27/02  (prazo 
acabou sendo ampliado para 07/03).  O material  resultante  será  apresentado aos  demais 
componentes  do  grupo  de  discussão  (Rogério  Ern,  Sizenando  Carvalho,  Glaico  Sell, 
Eduardo, Paulo Tagliari e Itamar Ferrigo).
Obs: na reunião do grupo menor ocorrida em 08/03 resolveu-se apresentar a proposta para a 
CPOrg/SC entre os dias 19 e 21/03 em reunião na região central do estado (Lages, Campos 
Novos ou Caçador).
É o relato.

Florianópolis, 12 de março de 2007.

Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC


