
Ata da reunião da CPOrg/SC realizada em Blumenau dia 02/05/2007.

Estiveram presentes à reunião as seguintes pessoas:
 1. Rogério Ern: ABD-Sul
 2. Marcelo de Cunto: ABD-Sul
 3. Ivo Gramkov: Viapax
 4. Klaus Hering: ECOBLU
 5. Eduardo Antônio Ribas Amaral: MAPA/SFA-SC
 6. José Carlos Ramos: MAPA/SFA-SC
 7. Arnoldo Paw: Secretário de Agricultura do município de Blumenau
 8.Ricardo Cunha de Oliviera: CONAB
 9. Nelton Menezes: EPAGRI - E.E. Campos Novos
10. Alexandre Schuck: ECOCERT

Iniciando os trabalhos, Eduardo fez a leitura da ata da reunião anterior que foi 
aprovada pelos presentes.
Na seqüência foi efetuado o relato das ações do Programa SC Orgânicos sendo 
informado a realização de reunião em Praia Grande e formação da Coordenação 
Regional da Região Extremo Sul. Foi comentado da preocupação existente na 
região com o problema da doença da bananeira denominada de "Sigatoka negra".

Houveram as seguintes manifestações sobre o programa:

Ivo: necessidade de que o programa ou a CPOrg tenha uma estrutura científica 
que dê apoio em discussões sobre questões como a sigatoka negra;

Klaus: reforçou o entendimento que o a pesquisa e a tecnologia são fundamentais 
para o avanço da agricultura orgânica. Citou o trabalho que executa em sua 
propriedade - função de convênio com a EPAGRI e o Ministério do Meio 
Ambiente/MMA. Informou sobre produção de banana orgânica onde a cobertura do 
solo é feita com uma espécie de desmódium resistente ao sombreamento. Em sua 
propriedade também utilizou mudas de amendoim forrageiro oriundas da Estação 
Experimental da EPAGRI de Ituporanga para cobertura do solo em pomar de 
cítricos e obteve excelentes resultados.
Colocou, ainda, que a CPOrg/SC só vai efetivamente ter ação ativa quando 
realmente representar os interesses e necessidades dos produtores orgânicos.
A representatividade das entidades que participam da comissão é muito grande e a 
CPOrg não pode ficar somente no apoio ao programa Pró-orgânico. A força da 
CPOrg está justamente na multiplicidade de instituições que a compõe. É 
necessário trazer os produtores nas reuniões da comissão para que se 
manifestem. Com esse procedimento a CPOrg passaria a definir que pesquisas 
seriam importantes a EPAGRI fazer na área da agroecologia.

Nelton: colocou que a forma de pesquisa que mais tem ações participativas dentro 
da EPAGRI é a pesquisa agroecológica. Explicou que para construção do projeto 
EPAGRI / MDA foram levadas em consideração as demandas apresentadas pelos 
pesquisadores



Eduardo: detalhou que inclusive foram colocadas prioridades levantadas pelos 
seminários do programa SC orgânicos no rol de ações do projeto ATER – 
EPAGRI/MDA

Diva: demonstrou preocupação com grande carência da área de sementes 
orgânicas que precisa ser pensada seriamente. Preocupa-se em como fazer 
chegar as sementes para os produtores e pediu para que a CPOrg discuta essa
questão. Informou que isso também está sendo discutido na Rede Ecovida.

Marcelo: a CPOrg/SC está assumindo uma posição estratégica. Precisa ter 
transparência para que todos possam saber o que está ocorrendo.

Caio: o SC Orgânicos deseja chegar nos temas que foram levantados. 
Exemplificou a estruturação da cooperativa COOPERVIDA que envolveu a
ACEVAM, a APIVALE, a ABD-Sul, diversas associações da região do Alto Vale
do Itajaí, da região Sul e da Região Extremo Sul, o MDA, o SEBRAE e a EPAGRI.

Klaus: Ressaltou a importância de que cada um dos membros da comissão
passassem a trazer para as reuniões da CPOrg as aspirações de sua região.
Considerou que não seria difícil fazer um diagnóstico da produção orgânica de 
Blumenau e seu entorno, pois poderia manter contato com os feirantes e visitar os 
produtores. Os dados obtidos seriam trazidos para as reuniões da comissão. Caio 
considerou que a ECOBLU poderia fazer tal experiência o quefoi prontamente 
aceito por Klaus Hering.

Diva: colocou que a APACO possuía engenheiros agrônomos que possibilitavam o 
acompanhamento das ações. Com o aumento da demanda houve necessidade de 
mais técnicos e passaram a atuar com o apoio da EPAGRI.

Marcelo: sugeriu a realização de workshop onde as associações apresentariam as 
ações em curso e posteriormente seria realizada troca de experiências. 
Considerou ainda que seria interessante que se fizesse um organograma da 
CPOrg e das entidades que a compõe com sua área de atuação.

Caio: lembrou que a comissão não é deliberativa. Depende de negociações
e pressão.

Rogério: institucionalmente a CPOrg tem que crescer. Seu peso institucional é que 
vai avalizar suas ações e sua importância. Sugere a criação de um sistema de 
informação: no estado inteiro existem cursos e palestras que são realizados e que 
tem divulgação limitada. A CPOrg tem que trabalhar com essa divulgação.

Arnoldo: informa que foi formado o CONSASC - Conselho de Secretários de
Agricultura de SC. Os conselhos objetivam discutir questões relacionadas à
agricultura familiar. Informou que Blumenau vai brigar para viabilizar a
merenda orgânica.



Caio: importância da celebração de Termos de Compromisso para viabilizar que o 
programa SC Orgânicos tenha ação mais efetiva.

Na seqüência foram discutidos o texto da carta para a Ministra Dilma Russef 
demandando que o decreto regula mentador da Lei 10.831 / 2003 seja enviado 
para assinatura do presidente da república. Diversas sugestões foram 
apresentadas para aprimorar o texto e Eduardo ficou de alterá-lo e enviar
para aprovação de todos.

No aspecto regimento interno da CPOrg/SC foi feita a leitura da proposta. Ao
longo do debate sobre a proposta foram feitas várias sugestões ao texto.
Eduardo ficou de compilá-las e enviar a todos via internet antes da próxima
reunião.

No item assuntos gerais foram apresentados os seguintes informes:

Alexandre: relatou o encontro do "Brazil Organics" realizado em Curitiba. Verificou 
que no Paraná a situação está similar: os representantes do meio orgânico 
perguntam-se como fazer para aprimorar a organização do setor e para resolver 
problemas del ogística. Há também preocupação com relação à exportação. 
Entende que seria interessante um trabalho em conjunto com o estado vizinho.

Diva: apresentou depoimento sobre o processo de eliminação dos javalis na região 
oeste. Todos os animais que não eram cadastrados foram sacrificados e houve 
grande perda para os pequenos produtores rurais. Entende que seria interessante 
uma manifestação da CPOrg sobre a questão. 

No período vespertino foi realizada visita à propriedade do Sr. Klaus Hering
tendo sido verificado seu trabalho de produção de banana, hortigranjeiros,
leite a pasto e iogurte probiótico, sendo que o sr. Klaus apresentou todo o
processo de planejamento e controle da produção.. A propriedade é
certificada pela Fundação Mokiti Okada.

Ficou definido que a próxima reunião ocorreria em Joinville em data a ser
informada posteriormente aos componentes da CPOrg/SC.

Florianópolis, 09 de julho de 2007

Eduardo Antônio Ribas Amaral


