
Relato resumido da reunião da CPOrg/SC em 28/03/2007:

Participantes:

1. Alexandre da Silva Santos – MDA   (alexandre.silva@mda.gov.br)
2. José Carlos Ramos – SFA/SC     (jcramos@agricultura.gov.br) 
3. Paulo Zoldan – EPAGRI/CEPA   (zoldan@epagri.sc.gov.br) 
4. Lidiane Camargo – MDA   (lidiane.camargo@mda.gov.br)
5. Paulo Tagliari – EPAGRI   (ptagliari@epagri.sc.gov.br)
6. Itamar Antônio Ferrigo – ACEVAM   (itasdomar@hotmail.com) 
7. Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC   (eduardoribas@agricultura.gov.br) 
8. Charles Lamb – CEPAGRO    (chalamb@cepagro.org.br)
9. Diva Vani Deitos – APACO    (apaco@apaco.org.br) 
10. Paulo Sérgio Rosa – EMBRAPA/CNPSA   (prosa@cnpsa.embrapa.br)
11. João Augusto de Oliveira – ECOCERT    (joao@ecocert.com.br)
12. Marcelo Barbosa de Cunto – ABD-Sul/VIAPAX   (viapax@viapaxbio.com.br) 
13. Ivo Gramkow – VIAPAX    (ivogramkow@terra.com.br )
14. Armando  Lopes  da  Silva  –  ALENTO  DA  TERRA/AGROFLOR  – 

(alentodaterra@terra.com.br)
15. Klaus G. Hering – ECOBLU  (klausgh@terra.com.br)
16. Airton Spies – EPAGRI/CEPA   (spies@epagri.sc.gov.br) 
17. Ricardo Cunha de Oliviera – CONAB   (sc.sureg@conab.gov.br) 
18. Natal João Magnanti – CENTRO VIANEI    (vianei10@brturbo.com.br)

Principais assuntos tratados:

Dando início aos trabalhos Eduardo leu a ata da última reunião da CPOrg/SC realizada em 
dezembro de 2006. Salientou que a reunião contou apenas com sete membros da comissão 
e que nela a proposta da CPOrg coordenar a elaboração/efetivação de um Programa de 
Desenvolvimento da Agricultura  Orgânica em Santa Catarina foi  aprovada.  No entanto, 
como o quórum foi muito baixo a proposta será reapresentada para análise e manifestação 
de todos.
Na  sequência  das  atividades,  José  Carlos  Ramos  apresentou  a  proposta  do  programa 
intitulado “Programa SC Orgânicos”. 

Após a apresentação foram feitos os seguintes comentários:
 João/ECOCERT colocou que a proposta vinha em boa hora. Informou sobre ação 

realizada pelo Governo indiano com atividades planejadas de estímulo à produção 
orgânica no país. O resultado foi que a Índia saiu de quase nenhuma expressão na 
produção orgânica  para  ser  uma dos  grandes  países  produtores  e  com taxas  de 
crescimento  que,   se  mantido  o  atual  patamar,  fará  com  que  o  país  venha  a 
ultrapassar  o Brasil.  Comentou que o programa dá uma sensação de que é uma 
tentativa de organizar as ações do setor orgânico, mas tem foco essencialmente no 
esforço de agregação/sinergias, não tendo foco em metas, objetivos. Se não tiver 
informações  como  “quem faz”,  “o  que  fazer”,  qual  a  meta,  não  se  tornará  um 
programa  efetivamente.  No  aspecto  relacionado  ao  diagnóstico  da  produção 
ressaltou que todos tem que cooperar com o cadastro dos produtores, mas considera 
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que a entidade que deva controlar tais informações seja o MAPA até porque há uma 
série  de  informações  confidenciais  no  cadastro  dos  entes  certificados  pela 
ECOCERT e outras certificadoras.

 Ivo  Gramkov agradeceu o aceite  de sua presença na reunião como convidado e 
manifestou  sua  satisfação  pela  existência  da  CPOrg/SC.  Louvou  o  esforço  da 
proposta de juntar todas as partes envolvidas no processo. Considera, no entanto, 
que  é  necessário  colocar  mais  enfoque  na  demanda  do  que  na  oferta.  Em seu 
entendimento  é  fundamental  gerar  demanda  consciente  por  produtos  orgânicos. 
Questiona  porque  do  foco  do  programa  estar  voltado  somente  para  a  pequena 
empresa  familiar  quando  deveria  ser  a  cadeia  produtiva  orgânica.  O  programa 
necessita de uma perspectiva estratégica e se não conseguir dar uma visão de cadeia 
produtiva ficará limitado. Considera que a proposta do programa deve ser menos 
voltada para a criação de uma estrutura organizacional e mais concentrada em ações 
destinadas a estimular o consumo dos produtos orgânicos. Entende que faltam ser 
envolvidos  órgãos  importantes  como o Ministério  do Meio Ambiente/MMA e a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA. 

 Armando/Alento da Terra: É fundamental o estímulo, ninguém cresce sem estímulo. 
É fundamental criar taxas de empréstimo diferenciadas para os produtores orgânicos 
–  a  agricultura  orgânica  necessita  de  diferencial  para  crescer.  Alguém tem que 
promover  ações  no sentido de  explorar  a  mídia,  já  que ela  funciona  fortemente 
como elemento indutor no aumento do consumo de alimentos orgânicos. A “semana 
do alimento orgânico” é insuficiente já que os produtores tem que arcar com toda a 
estrutura para os supermercados. 

 Paulo Zoldan: Estamos em um momento muito favorável para os orgânicos e uma 
oportunidade rara que deve ser aproveitada; é necessário apenas cuidar para não dar 
vários  passos  ao  mesmo  tempo.  Aproveitou  questionamentos  anteriores  para 
explicar o diagnóstico.

 Alexandre: Os objetivos e estratégias da CPOrg/SC estão em xeque. A ausência de 
definição  legal  justificam  o  seu  constante  esvaziamento.  É  necessário  que  a 
comissão repense seus rumos e veja novas possibilidades como a que surge com o 
programa. Colocou a questão dos territórios do MDA, onde é  trabalhado com eixos 
econômicos  e  avaliação  das  interrelações.  Coloca  que  haverá  dificuldade  de 
concatenar  essa  proposta  com  os  demais  programas  que  estão  em  andamento. 
Considera que é necessário ordenar as inúmeras ações que já estão ocorrendo.

 Caio  informou  da  proposta  é  justamente  ver  o  que  se  está  fazendo,  quem está 
fazendo,  onde e  de que  forma  pode ser  complementado  através  de  sinergias.  A 
proposta foi montada na necessidade de integração das instituições.

 Natal colocou que a proposta é muito interessante, mas que entende que o grande 
problema é o desenvolvimento de um projeto piloto abrangendo apenas algumas 
regiões. Lembrou do projeto “Desenvolver“ que teve pressuposto similar, mas que 
não atingiu seus objetivos. Ressaltou que existem ações, programas que necessitam 
de um apoio interinstitucional urgente. 

 Alexandre salientou que é necessário que o projeto comece por onde tem ações se 
desenvolvendo.  Colocou que  o  mercado  institucional  é  muito  importante  para  a 
produção orgânica.

  Paulo Zoldan esclareceu que a proposta apresentada abrange apenas o ano de 2007 
e que o objetivo é que todas as regiões do estado sejam envolvidas. 



 Caio complementou informando que foram escolhidas três regiões em função da 
capacidade que a equipe que está envolvida no processo entendeu ter condições de 
realizar. Se outras regiões estiverem organizadas  e em condições de dar início ao 
processo, ótimo.

 Marcelo de Cunto aprovou a proposta, mas colocou que a CPOrg está em constante 
esvaziamento  e  questionou  até  que  ponto  seria  viável  a  comissão  assumir  essa 
proposta. Colocou da necessidade de estruturar um Federação das Associações de 
Agricultura  Orgânica.  Hoje  a  comissão  não  é  um órgão que  represente  o  setor. 
Cobrou que a CPOrg tem que atuar  de forma mais  efetiva   inclusive dentro do 
MAPA. Questionou de porque a comissão não acreditar as certificadoras no Estado, 
independente da regulamentação da Lei. Isso é uma demanda importante que vai 
reativar  a  comissão.  Voltou  a  salientar  que  somente  após  a  entidade  ser 
representativa  ela  teria  condições  de  assumir  tal  proposta.  Questionou porque  o 
setor  orgânico  não se  organiza  fora  da  CPOrg.  Sente  a  necessidade  de criar  tal 
estrutura porque não tem com quem trocar idéias.

 Charles Lamb colocou que o Pró-orgãnico (programa do MAPA) é fantasioso, pois 
tem diversas ações previstas e praticamente nenhum recurso. 

 Klaus Hering defendeu a CPOrg como a estrutura de congregação do setor, pois 
envolve inúmeras entidades. Considera que deveriam estar presentes representantes 
da área ambiental no governo, pois as leis ambientais, em muitos casos, “engessam” 
a produção orgânica.  Ressalta que faltam incentivos  para a produção orgânica e 
sobram combranças dos órgãos governamentais.

 Diversos  componentes  da  comissão  se  manifestaram  e  o  debate  resultou  no 
entendimento que a CPOrg teria condições de assumir a proposta do programa de 
desenvolvimento da agricutura orgânica em Santa Catarina.

 Marcelo voltou a questionar como fazer com que a comissão possa se estruturar 
para  responder  ás  demandas  do  programa  e  outras  demandas.  Salientou  que  é 
fundamental  se  ter  um  regimento  interno  claro  com  tempo  determinado  de 
permanência  dos  membros  e  afastamento  do  membro  em  caso  de  ausências 
consecutivas.  Sugere  a  realização  de  um  cadastro  das  certificadoras  já  que  a 
legislação não está regulamentada. 

 Diva  apresentou  as  ações  da  APACO  que  representa  o  núcleo  Oeste  da  Rede 
ECOVIDA. Como produtora rural  preocupa-se em fazer com que as pessoas da 
periferia tenham acesso aos produtos orgânicos.

No encerramento dos trabalhos ficou acertado que a CPOrg/SC assumiria a proposta, que a 
próxima reunião seria em Blumenau no dia 02/05/2007 e que seriam discutidos os seguintes 
temas: regimento interno da comisão e calendário de reuniões.

Florianópolis, 30 de abril de 2007.

Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC


