
Ata da reunião de 03/04 – Programa SC Orgânicos

Participantes:

✔ Selso Dalmaso – Superintendência do Banco do Brasil em SC;

✔ Sizenando Carvalho -  Superintendência do Banco do Brasil em SC – Programa DRS;

✔ José Carlos Ramos – SFA/SC

✔ Paulo Zoldan – EPAGRI/ICEPA

✔ Mauro Beal – CISC/ CEPO

✔ Eduardo A R Amaral – SFA/SC

Incialmente Mauro informou da vinda à Florianópolis, entre os dias 7 e 11/05, do Vice-presidente e Assessor 
para Assuntos Internacionais da Associação de Produtores Orgânicos e Biodinâmicos da Emilia Romagna – 
PRO B.E.R.   A   Emilia Romagna é a região com maior produção orgânica na Itália. 
Mauro informou que  fez convite  para  um representante  da  PRO B.E.R.  visitar  Santa  Catarina com o 
objetivo de iniciar uma aproximação para viabilizar a transferência de tecnologia e abertura de mercado.
Quando da vinda será assinado um acordo entre a Câmara Italiana e a PRO B.E.R.  Outro objetivo é a 
realização de Conferência sobre a situação da agricultura orgânica na Itália e na União Européia. A vinda do 
vice-presidente da associação poderá viabilizar projetos de formação de técnicos na Itália e abre caminha 
para a vinda à SC de representantes do governo da Emilia Romagna.

Na sequência dos trabalhos o grupo elaborou a seguinte agenda:

Dia 07/05 
=> Reunião na Secretaria da Agricultura onde também estariam presentes os representantes da EPAGRI e 
da CIDASC
=> Reunião na Superintendência do MAPA em SC onde também se fariam presentes representantes do 
MDA, da CONAB e do BB;

Dia 08/05 
=> Reunião na FIESC com FAESC, FIESC (setor de relações internacionais), FETAESC e OCESC. Nesta 
reunião seria assinado o acordo de cooperação com a Câmara Italiana;
=> Reunião com a Comissão de Agricultura da ALESC

Dia 09/05
=> 9:00 hs: Conferência na EPAGRI
=> período da tarde: visita a produtores e supermercados. Foram sugeridos sr. Armando (Alento da Terra), 
Sr. Gehard (Samurai Tofu), Supermercado Angeloni e/ou Supermercado Hippo

Dia 10/05
=>  Visita  a  cooperativa  Ecosserra  em Urubici,  Cia  do  Morango  em Rancho  Queimado  e  Recanto  da 
Natureza em Santo Amaro da Imperatriz

Dia 11/05
=> Dia livre

O segundo item da pauta foi a agenda de visitas às autoridades. Ficou definida a seguinte agenda:

Dia 09/04
✔ 9:30 hs: possível reunião com o Secretário da Agricultura1 ; 
✔ 14:00 hs: reunião com Jurandi Gugel – Delegado do MDA em SC;
✔ 16:00  hs:  reunião  com Deputado  Sopelsa  –  Presidente  da  Comissão  de  Agricultura  da 

Assembléia Legislativa de Santa Catarina

1 Reunião não realizada. Em contato realizado dia 10/04, o Secretário informou ao Caio que abrirá espaço na sua 
agenda  brevemente.



Dia 12/042

✔ Reunião com Presidente da EPAGRI – a confirmar
✔ Reunião com Diretor – Presidente da CIDASC – a confirmar

O terceiro item da pauta foi a viagem para a região Extremo Sul de SC com o objetivo de motivar as 
entidades  que  ficaram  com  a  coordenação  dos  trabalhos  na  região:  SDR,  Cooperativas 
(ARACOOPER, COPERJA e COOPERSULCA), EPAGRI, Banco do Brasil, CIDASC, ACEVAM 
e AMESC)
Ficou definida data de 19 e 20/04 para a realização da viagem.3

O último  assunto  debatido  foi  a  questão  dos  recursos  que  o  MDA repassa  anualmente  para  a 
EPAGRI para a realização de ações de extensão rural. Zoldan sugeriu reunião após contato com o 
Secretário na segunda-feira (09/04)4 para que o grupo indicasse ações dentro do SC orgânicos que 
poderiam ser realizadas com o citado recurso.

É o relato

Florianópolis, 11/04/2007

Eduardo Antônio Ribas Amaral
SFA/SC

2 A reunião da EPAGRI não foi confirmada e aguarda data. Nelson Jacomel está tentando viabilizar a reunião da 
CIDASC para dia 12 ou 13/04.

3 A data da viagem foi alterada para 23, 24 e 25/04 por solicitação da representante da SDR - Gisela
4 A reunião realizou-se dia 10/04 com a presença de Paulo Zoldan, Nelson Jacomel, Paulo Tagliari e Eduardo Amaral. 

Na oportunidade foi colocado como prioritário para ser apoiado com recursos do MDA os seguintes itens: 
1)realização de excursões de produtores para troca de experiência em outros estados;  2) diagnóstico (aplicação dos 
questionários, processamento e análise) da região Oeste e da Grande Florianópolis; 3) seminário de motivação da 
Gde Florianópolis, 4) seminários de apresentação  dos dados do diagnostico das regiões Extremo Sul e Oeste; 
5)Curso de logística voltada a agricultura orgânica nas 3 regiões escolhidas para este ano (agricultores e técnicos); 
6) Curso de formas de organização (associação, cooperativas, condomínios) – voltado para agricultores e técnicos e 
7) Curso sobre agricultura orgânica e legislação fito e zoosanitária para técnicos da CIDASC, MAPA e EPAGRI da 
região Extremo Sul de SC.


