
Aos doze dias do mês de julho de 2007 a Comissão da Produção Orgânica em 
Santa Catarina reuniu-se no auditório do CEPA/EPAGRI.

Abrindo  a  reunião,  o  coordenador  fez  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior.  Na 
sequência a palavra foi aberta para que houvesse manifestações sobre a ata. 

Ana Mitidiero (CIDASC) colocou que a parte da ata relativa ao abate dos javalis 
criados  dos  pequenos  agricultores  no  Oeste  do  estado  deve  ser  melhor  comentada. 
Informou que os animais não cadastrados foram mortos por exigência da  CIDASC e isso 
se deve ao fato de que o javali, que é uma espécie exótica  introduzida no Brasil a partir 
da fronteira com o Uruguai, são animais extremamente agressivos que competem com o 
cateto e o queixada e que tem sua eliminação defendida pelo IBAMA. Além disso o javali 
pode transmitir a peste suína africana para as criações comerciais de porcos já que é um 
reservatório da doença. A criação do javali  é, portanto, considerada clandestina e não 
cabe, em princípio,  indenização pelos prejuízos que os agricultores tiveram de seu abate.

Marcelo de Cunto (ABD-Sul)  criticou o contrasenso da posição das autoridades 
brasileiras  frente  ao  problema  representado  pela  criação  de  javalis  pelos  pequenos 
produtores  e  frente  ao  plantio  clandestino  de  soja  transgênica.  A  soja  geneticamente 
modificada  acabou  sendo   tolerado  pelas  autoridades  brasileiras  devido  ao  grande 
interesse das  multinacionais. É um absurdo que para o caso em questão sequer tenha a 
possibilidade de indenização.

Ana colocou que situações como essa demonstram a importância de se criar uma 
legislação específica relacionada a produção animal orgânica.

Nelson  Jacomel  (IBD)  sugeriu  que  a  CPOrg/SC  venha  a  expressar  para  as 
autoridades   (Secretário  da  Agricultura,  presidente  da  CIDASC,  Superintendente  da 
SFA/SC) esse tipo de preocupação inclusive solicitar o ressarcimento aos produtores.

Ana levantou a questão da avicultura colonial e dos problemas relacionados com o 
endurecimento das leis sanitárias e os problemas que isso pode gerar para os agricultores 
familiares.

Diva Deitos (APACO) manifestou grande preocupação com a situação e informou 
que a APACO recebeu recursos da entidade não-governamental “Terra Mater” da Itália 
para o estímulo da criação de javalis.

Ficou definido que um grupo de trabalho composto por Nelson Jacomel (IBD), Ana 
Mitidiero  (CIDASC),  Diva  Deitos  (APACO),  Eduardo  (MAPA-SFA/SC),  Klaus  Hering 
(ECOBLU),  Nelton  Menezes  (EPAGRI)  e  Marcelo  de  Cunto  (ABD-Sul)  elaborariam 
documento  a ser  encaminhado às autoridades sobre a problemática  dos javalis  e  da 
criação colonial de galinhas.

Na sequência das atividades, Maria Júlia (Secretaria de Estado da Educação e 
Inovação) relatou a situação do programa de alimentação escolar orgânica. Em 2006 o 
FUNDEF foi transformado em FUNDEB  e a modificação acabou por proibir a utilização 
de recursos financeiros para a aquisição da merenda orgânica, segundo interpretação da 
Secretaria da Fazenda. Júlia informou que o Senador Raimundo Colombo tem projeto 
para  alterar  a  Lei  das  Diretrizes  Básicas  da  Educação/LDB  e  que  a  Secretaria  da 
Educação lhe passou informações propondo a alteração dos artigos 70 e 71.

Nelson Jacomel sugeriu que fosse elaborada correspondência e que Júlia ficasse 
responsável pelo texto. 

Natal Magnanti (VIANEI) colocou que no planalto serrano está se discutindo com 
os  agricultores para que eles recebam um preço menor. Assim ficaria viabilizada a venda 
dos produtos, ainda que com o preço igual ao dos convencionais. Isso será discutido em 
seminário na região da AMURES.

Glaico Sell (APIVALE) considerou que a redução de preço dos produtos orgânicos 
de modo a ficar igual aos convencionais não é aceitável, pois deixa de levar em conta a 
diferenciação entre os produtores orgânicos e convencionais. O baixo valor vai  acabar 



desestimulando os agricultores.
Paulo Zoldan (CEPA/EPAGRI) sugeriu que fosse mantido contato com políticos e 

salientou que o programa da merenda orgânica é pioneiro no Brasil.
José Carlos Ramos (MAPA-SFA/SC) sugeriu que fosse criado grupo de trabalho 

para elaborar documento e estratégias de ação. A sugestão foi  aceita e o grupo será 
composto  de  Mauro  Beal  (Câmara  Italiana),  Paulo  Tagliari  (EPAGRI),  Maria  Júlia 
(Secretaria da Educação), José Carlos Ramos/Caio (SFA/SC), Natal Magnanti (VIANEI) e 
João A. Oliveira/Joca (ECOCERT)

Na sequência Mauro Beal (Câmara Italiana) fez relato sobre curso realizado em 
Montevideo  e  a  possibilidades  de  intercâmbios  dentro  do  Mercosul.  Relatou  também 
viagem à Itália e colocou sobre a possibilidade de representantes catarinenses irem para 
a feira de SANA em Bolonha, Itália. Na viagem seria possibilitado conhecer a estrutura da 
Associação dos Produtores Orgânicos e Biodinâmicos da Emilia Romagna/PROBER.
Colocou da necessidade de se trabalhar a missão bem como trabalhar o Consórcio de 
Exportação de Produtos Orgânicos que poderia ser o elemento gestor da cadeia produtiva 
em SC, assim  como ocorre com a PROBER.

Caio colocou da possibilidade do SC Orgânicos ter um “stand” na Biofach.
Joca (ECOCERT) lamentou que isso não tenha sido pensado antes porque muita 

gente que poderia apoiar, inclusive financeiramente,  já contratou o espaço. Considera 
que isso pode ser trabalhado para 2008.

Diva  (APACO)  informou sobre  ida  a  Bio  Brazil  Fair  em São  Paulo  e  que  isso 
possibilitou  aos produtores  uma abertura  de  horizontes.  A  demanda de produtos  que 
surgiu foi muito grande e eles não tem como dar conta.

Nelson  (IBD)  ressaltou  a  importãncia  de  se  ter  como  prioridade  para  a 
comercialização  da  produção  no  local.  Considera  que  deva  ser  dado  prioridade  aos 
agricultores que ainda não foram em eventos desa natureza.

Maria Augusta (FAASC) salientou a dificuldade que os agricultores tem quando vão 
à  feiras  internacionais  e  não  são  adequadamente  preparados  previamente  –  ficam 
perdidos com as diferenças de idioma e cultura e acabam não aproveitando o evento.

Nas discussões que seguiram entendeu-se que a CPOrg deveria não somente se 
focar  em eventos,  mas buscar  apoios para que seus componentes – em especial  as 
organizações dos produtores -  possam ir a Alemanha, França, Itália, etc. Trabalharia-se 
no sentido da ida tanto de agricultores, quanto lideranças e técnicos.

Foi  formado  grupo  para  aprofundar  as  discussões  que  ficou  composto  pelas 
seguintes  pessoas:  Nelson  (IBD),  Mauro  (Câmara  italiana),  Caio  (SFA/SC),  Marcelo 
(ABD-Sul), Klaus (ECOBLU), Paulo Zoldan (CEPA/EPAGRI), Diva (APACO), Rogério Ern 
(AB-Sul), Maria Augusta (FAASC) e Ana Mitidiero (CIDASC). 
Os pontos principais para o intercâmbio internacional seriam a troca de experiências, as 
trocas comerciais, formação e cooperação econômica.

Dando  continuidade  á  reunião,  houve  a  apresentação  da  Federação  das 
Associações  de  Apicultores  do  Estado  de  Santa  Catarina  –  FAASC  através  de  seu 
presidente, Glaico Sell.
A FAASC abrange 76 associações, 3900 associados e tem 41 anos de atuação. Desde 
outubro de 2006 assumiu a presidência e tem buscado voltar as ações da federação para 
uma visão de apicultor/agricultor e uma forte ligação com as questões ambientais.
Tem se trabalhado no projeto de estímulo à agroecologia no entorno do Parque Fritz 
Plaumann através de recursos da compensação finaceira pela construção da barragem 
de Itá. Foi feita parceria com a certificadora ECOCERT e de 21 propriedades trabalhadas, 
19 já aceitaram se envolver com a produção orgânica. Esse trabalho tem sido efetuado 
junto com a empresa Socioambiental Consultores Associados.  Em Concórdia, junto com 



a Prefeitura Municipal estão sendo realizados trabalhos com produtos como bolachas, 
laranja, aves  e feijão.
Foi  relatada  também  o  projeto  para  produção  exportação  de  bolachas  da  região  de 
Tubarão e Laguna.
Glaico  e  Maria  Augusta  detalharam  a  parceria  com a  Reserva  da  Biosfera  da  Mata 
Atlântica, projeto da UNESCO que no Brasil seu coordenador tem trabalhado muito no 
sentido de desenvolver o “Mercado da Mata Altântica” com a valorização de produtos que 
não impactam as formações vegetais  do bioma. Ocorrerá a certificação dos produtos 
através da Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e dos Conselhos 
Estaduais.  Foi  exemplificado  os  trabalhos  com  a  polpa  do  palmiteiro  e  de  turismo 
sustentável.

Assuntos Gerais:

Klaus  (ECOBLU)  ressaltou  a  necessidade  das  pesquisas  da  EPAGRI,  que 
considera excelentes, serem direcionadas aos produtores orgânicos. A pesquisa deveria 
ser  descentralizada e os produtores poderiam arcar  com os custos de implantação e 
manutenção dos experimentos em suas propriedades. A EPAGRI entraria somente com o 
pesquisador.  Sugere  que  a  CPOrg  levante  quais  pesquisas  são  prioritárias  para  a 
agroecologia no estado.

Glaico Sell (APIVALE – FAASC) levantou o problema do projeto de lei do senador 
Neuto de Conto que objetiva uma flexibilização das Áreas de Preservação Permanente. 
Glaico criticou a proposta que gera sérios riscos aos remanescentes da mata atlântica.

Ana Mitidiero (CIDASC) sugeriu convidar a sra. Helena, da Vigilância Sanitária do 
Estado,  para  informar  sobre  o  sistema  de  controle  de  resíduos  de  agrotóxicos  em 
produtos agrícolas.

No  encerramento  dos  trabalhos,  ficou  estabelecida  a  data  de  10  de  agosto  para  a 
realização da próxima reunião que será em Joinville em local a ser confirmado.

Florianópolis, 09 de agosto de 2007

Eduardo Antônio Ribas Amaral


