
Ata reunião CPOrg /SC realizada em  17/03/2011

Estiveram  reunidas  na  Superintendência  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento em São José/SC as  pessoas  abaixo  discriminadas  para a  reunião da 
CPOrg/SC

 Jurandi T. Gugel - DFDA-SC

 Altair Antunes - DFDA-SC

 Eduardo A. R. Amaral - SFA-SC

 Rubens O. Nodari  - UFSC-SC

 Rafael Krause – Brasil Bio Herbia Cosméticos Orgânicos

 Luis Eugenio Teixeira – MAPA

 Cibele Longo – CCA-UFSC

 Letícia Weigert – Rancho Ecofrutícola

 Marina Bustamante Ribeiro – LECERA/UFSC/SC

 Renata Gomes Rodrigues – CAAUP/SC LECERA/UFSC

 Luiz Mazzon Neto – Ecocert Brasil

 Nelson Jacomel Jr. – ABDSul

 Ivo Gramkow – BrasilBio Viapaxbio

 Paulo Tagliari – DECONOR

 Ricardo Bernardes – DPDAG/MAPA

 Angela Escosteguy – MAPA/RS

 Ana Maria de A. Mitidiero – CIDASC

 Dionizio Bernadino Bach – CONAB

Iniciando a reunião Eduardo apresentou a seguinte pauta :

1. Legislação de orgânicos – situação após implantação oficial 
2. Posicionamento da CPOrg/SC sobre os seguintes temas: 

a. Debate  realizado  na  Câmara  Técnica  de  Agroecologia  do  MAPA  sobre 
prorrogação  de  prazo  para  entrada  em  vigor  da  legislação  da  produção 
orgânica (assunto discutido na última reunião da câmara e rejeitado) 

b. Debate  realizado  na  Câmara  Técnica  de  Agroecologia  sobre  percentual  de 
contaminação de produtos orgânicos com transgênicos (assunto discutido na 
penúltima reunião da câmara) 



2. Proposta  de trabalho voltado à  capacitação de produtores  de produtos  de origem 
animal orgânicos com relação à sanidade e biossegurança 

3. Reallização de Seminário sobre sementes crioulas em SC 
4. Posicionamento da CPOrg/SC com relação a proposta de alteração do Código Florestal 

Brasileiro que tramita na Câmara dos Deputados 
5. Proposta de audiência com o Governador do Estado de Santa Catarina e Secretário 

Estadual da Agricultura 
6. Organização do setor para formação de Frente Parlamentar em SC para o segmento de 

orgânicos 
7. Criação  de  agenda  para  abrir  mesa  de  discussão  entre  produtores/empresas  com 

redes de Varejo 
8. Alimentação escolar orgânica estadual e municipal - avanços e desafios para 2011. 
9. Conferências nacional,  estadual,  territoriais  e  municipais  de  Segurança Alimentar  e 

Nutricional. 
10. Semana do alimento orgânico 
11. Plano de ação para 2011 
12. Calendário de reuniões para 2011 
13. Assuntos gerais 

Eduardo comentou sobre a implantação da legislação. Destacou a questão do cadastramento 
das  Organizações  de Controle  Social/OCS não há cadastramento de OCS´s  ainda em Santa 
Catarina. 

Segundo Eduardo estão credenciadas 3 certificadoras por auditoria e 3 participativas. Estão 
aguardando  certificação  4  certificadoras  por  auditoria  e  3  participativas.  O  número  de 
agricultores cadastrados, ligados à certificadoras e a organizações de controle social supera a 
marca de 9.000.  Ao ser indagado sobre o Cadastro Nacional, Eduardo informou que vai existir 
um programa on-line  o qual o consumidor terá acesso. 

Eduardo informou sobre a possibilidade de escoamento de produtos produzidos em 2010 sem 
o selo exigido pela legislação.  Os produtos que tenham sido elaborados em 2010 poderão ser 
comercializados  sem  necessidade  do  selo  do  Sistema  Brasileiro  de  Garantia  da  Qualidade 
Orgânica.

Luiz da Ecocert perguntou onde podem ser realizadas denuncias de produtos orgânicos não 
enquadrados na legislação, Eduardo informou que as denuncias podem ser encaminhadas para 
a ouvidoria do MAPA, via site, para a CPOrg, ou via ofício para a Superintendência do MAPA 
em SC ou para a Coordenação de Agroecologia em Brasília. 

Nodari destacou a importância de emitir um comunicado a imprensa sobre o termino do prazo 
para credenciamento e acrescentou que informações como esta tranqüilizaram o consumidor 
na questão da dúvida referente à credibilidade dos produtos orgânicos.  Já que a SFA/SC não 
dispõe de assessoria de imprensa, sugeriu-se que fosse feito um “release” que seria passado 
de forma periodica  para as diversas entidades da CPOrg/SC que buscariam meios de divulgar. 

Ana lembrou que deveriam ser  aproveitados boletins informativos como o do CREA  e da 
Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Acrescentou que os mais desinformados são os 
profissionais da área e levantou a possibilidade do SC Rural, projeto de análise de produtos 
vegetais em parceria entre EPAGRI e CIDASC no qual todas as regionais serão visitadas, levar 



essas informações aos agricultores. Eduardo sugeriu que o SC Rural também ajude na questão 
da divulgação de que os agricultores familiares em venda direta se organizem em OCS’s e se 
cadastrem no MAPA.

Luiz colocou à disposição o “mailing-list” da Ecocert.

Ivo  sugeriu  colocar  na  imprensa  o  conteúdo  das  Notas  Técnicas  da  Coordenação  de 
Agroecologia/MAPA sobre a implantação da Lei dos orgânicos.

Nodari lembrou que poderia ser divulgado documento da ONU concluindo que a agroecologia 
é a grande opção para a produção agrícola.

ENCAMINHAMENTO: Nelson (terranovaestrela@gmail.com) ficou com a responsabilidade de 
agregar as contribuições e repassá-las. 

Discussão sobre a prorrogação do prazo para credenciamento das certificadoras e OCS:

Ivo  informou que na Reunião da  Câmara Temática  a  CPOrg-SP queria  invalidar  a  lei  e  foi 
fortemente  defendida,  a  CPOrg-SP  apresentou  os  seguintes  argumentos:  nem  todos  as 
certificadoras  foram  credenciadas,  não  havia  insumos  suficientes,  alguns  agricultores 
demorariam muito tempo para se enquadrarem. 

Luiz da Ecocert ressaltou a importância da publicação o quanto antes das novas Instruções 
Normativas que foram colocadas em consulta pública pelo MAPA no final do ano passado. 
Salientou, ainda,  que o registro dos produtos fitossanitários para uso na agricultura orgânica 
está  excessivamente  lento  o  que  vai  provocar  brevemente  sérios  problemas  para  os 
produtores orgânicos.

Durante  a  reunião  Jurandi/MDA manteve  contato  telefônico  com representantes  da  Rede 
Ecovida que se solicitaram para manifestar sua contrariedade com relação à prorrogação de 
prazo para entrada em vigor da legislação.

Discussão sobre contaminação dos orgânicos por transgênicos e possível flexibilização na lei 
para uma aceitação de uma certa porcentagem de de proteína modificada

Eduardo  comentou  sobre  texto  do  Le  Monde  Diplomatique  criticando  a  crescente 
“mercantilização” dos produtores orgânicos europeus que foi dividido com diversos membros 
da CPOrg e que causou manifestações de apreensão e indignação. Dentre outros aspectos do 
texto  estava  a  informação  de  que  a  Europa  aceita  a  presença  de  até  0,9%  de  proteína 
transgênica em alimentos orgânicos. Esse percentual é aceito em função de contaminações 
acidentais. 

Ivo sugeriu uma carta para ser encaminhada a Câmara Temática com um posicionamento da 
CPOrg contra a flexibilização da lei, acrescentou ainda que uma flexibilização seria entendida 
como uma fraqueza do movimento.
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Nodari  lembrou  que  a  lei  atual  não  permite  traços  de  OGM’s  nos  produtos  orgânicos  e 
também se posicionou contra a flexibilização, segundo ele é necessário defender a lei porque 
se abrir brecha a porcentagem permitida vai sempre aumentar.

Ivo e Nodari falaram  sobre a questão econômica da utilização dos OGM’s. Nodari comentou 
que a CTNBio está autorizando o cultivo de plantas com eventos transgênicos combinados. 
Lembrou de estudos de economistas da EMBRAPA , análises econômicas por cultura que são 
publicadas anualmente, que mostram resultados financeiros negativos para o cultivo da soja 
transgênica. Exemplificou com o caso do  Mato Grosso: os estudos revelaram que os custos da 
produção de soja transgênica superaram à da produção convencional.

Ana defendeu a necessidade de brigar pelo direito e proteção da propriedade, o transgênico 
tem  que  pagar  quando  houver  contaminação,  através  do  lado  jurídico  de  direito  de 
propriedade. 

Nodari  lembrou que existem vários processos correndo na justiça relacionados com danos 
econômicos devido à contaminação de soja com proteínas transgênicas e que essas ações 
eram capitaneadas pela ONG “Terra de Direitos”, situada no Paraná.

Rafael fez um paralelo entre os processos  judiciais contra as indústrias de fumo nos EUA e a 
problemática atual dos transgênicos. Em seu entendimento deveria-se pensar na possibilidade 
de fazer processos contra as empresas que vendem as sementes transgênicas. 

ENCAMINHAMENTOS:  Será elaborado um documento contendo manifestação da CPOrg/SC 
defendendo a manutenção do prazo de implantação da legislação em resposta às pressões 
voltadas para a prorrogação de prazo; manifestação sobre a necessidade de publicação das 
Instruções  Normativas  que  estão  na  consultoria  jurídica  do  MAPA;  manifestação  sobre  a 
urgência do registro das substâncias fitossanitárias para uso na agricultura orgânica que foram 
encaminhadas ao MAPA há mais de um ano; manifestação contrária a pressões voltadas ao 
estabelecimento de tolerância à presença de proteínas transgênicas em produtos orgânicos. O 
documento  deverá  ser  encaminhado  para  a  Câmara  Temática  de  Agricultura  Orgânica  do 
MAPA;  CPOrg’s;   lideranças  estaduais  (Secretário  da  Agricultura,  Governador),  Deputados 
Federais; Ministro da Ciência e Tecnologia; Ministro da Agricultura; Ministério Público Federal 
e Estadual, Ministro do Desenvolvimento Agrário.  

Proposta  de  realização  de  trabalho  voltado  à  capacitação  de  produtores  orgânicos  de 
produtos de origem animal em sanidade e biossegurança:

A veterinária  Ângela  do Mapa/RS realizou  uma apresentação do trabalho  realizado  no  RS 
referente à pecuária orgânica com o intuito de qualificar os criadores orgânicos quanto às 
exigências das legislações de produção orgânica e de defesa animal. O trabalho está sendo 
realizado  em parceria  com a  Ecovida  e  a  Ecocitrus   e  envolveu  um diagnóstico  inicial  da 
situação sanitária dos produtores e posteriormente trabalhos de capacitação. 

Foi exposta a necessidade de um trabalho semelhante em SC. Nodari sugeriu o envolvimento 
de professores de Zootecnia da UFSC .



Jurandi colocou da importância de que o trabalho seja realizado junto aos produtores mais 
pobres  como é  a  meta  estabelecida  pelo  governo  federal.  Expôs,  ainda,   de  utilização de 
crédito do SC Rural, que possui a característica de ser desburocratizado. Seria necessário fazer 
um mapeamento prévio dos produtores a serem envolvidos.  Informou que o programa SC 
Rural  objetiva  apoiar  a  implantação  de 500 agroindústrias  no estado sem necessidade  de 
devolução dos recursos aplicados. O investimento que o governo do estado aportará está na 
ordem de R$ 350.000,00.  

Cibele informou que participa de um projeto da CAPES que pode auxiliar o trabalho proposto. 
Este projeto tem como objetivo realizar um diagnóstico referente a praticas de manejo leiteiro 
na região de Rancho Queimado. 

Ao findar das discussões sobre o assunto foi formado um Grupo de Trabalho/GT referente a 
pecuária  orgânica.  Participam  do  grupo  Ana  Mididiero/CIDASC  e  Cibele  Longo/  Centro  de 
Ciências  Agrárias  –  CCA/UFSC.  Foi  indicado  a  participação  de  Nelton  Menezes  – 
EPAGRI/FAPESC e de professores do CCA/UFSC. 

Seminário sobre sementes crioulas

Eduardo informou que manteve contatos com o MAPA e o Ministério do Meio Ambiente e que 
os recursos estão muito limitados nesse momento. 

Natal Magnanti, representante da Rede Ecovida na comissão  mandou mensagem informando 
de sua impossibilidade de participar.  Na mensagem colocou  que houve um contato com a 
Ministra  do  Meio  Ambiente  e  que  ela  manifestou  que  o  programa  agrobiodiversidade, 
vinculado ao MMA, vai se voltar para a agroecologia.

ENCAMINHAMENTOS:  marcar o seminário para o segundo semestre de 2011. A data será 
definida em reunião futura da comissão.

Organização  do  setor  para  formação  de  Frente  Parlamentar  em SC para  o  segmento  de 
orgânicos e reuniões com políticos
 
Ivo destacou que sem uma representatividade política o setor não vai ter como avançar muito. 
É  necessário  a  realização  de  contatos  com  parlamentares  e  pessoas  chave  nos  governos 
estadual  e  federal  para  contextualizar  a  questão  dos  orgânicos,  independente  da  cor 
partidária.

Ana destacou a pouca força que os Orgânicos possuem dentro do MAPA e a necessidade da 
CPOrg em trabalhar com os Deputados para que o MAPA comece a respeitar os orgânicos. Em 
especial em questões como o conflito da Instrução Normativa  64/2009 que trata da produção 
orgânica animal e vegetal  e a IN que trata da sanidade na avicultura, em especial das medidas 
para prevenção de doenças como a gripe aviária. A IN da sanidade inviabiliza a produção de 
aves orgânicas.

Ivo comentou sobre o coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, Dep. Assis 
do Couto que seria uma pessoa importante de  ser trabalhada.



Neri Zanette informou que tem acesso ao Secretário Acélio Casagrande 

Partindo do comentário da necessidade de termos claro as demandas para os parlamentares, 
chegou-se  a  conclusão da  necessidade  de  se  estabelecer  uma agenda  estratégica  para  os 
produtores orgânicos em Santa Catarina.  Avaliou-se que  CPOrg pode dar início a essa ação, 
mas ela tem que ser capitaneada pelas representações dos produtores orgânicos no estado: 
Abrabio e Brasilbio.

Código Florestal

Em função da exigüidade do tempo para a realização de um debate mais aprofundado definiu-
se por criar um grupo formado por Nelson, Eduardo e Nodari para discutir o tema e propor um 
texto  para  definição  da  CPOrg.  Como há  o  risco  da  votação  da  matéria  ocorrer  antes  da 
próxima reunião da comissão foi deliberado que a consulta sobre o ofício a ser encaminhado 
poderia ser feita via e-mail aos representantes das entidades que compõe a CPOrg/SC.

Alimentação  escolar  orgânica  estadual  e  municipal  -  avanços  e  desafios  para  2011  e 
Conferências nacional, estadual, territoriais e municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Natal  Magnanti   solicitou,  via  e-mail,  que  fossem  passados  aos  membros  as  seguintes 
informações:

 Houve  uma  audiência  do  Conselho  de  Alimentação  Escolar/CAE  estadual   com  o 
Secretário da Educação para tratar da alimentação escolar. A informação obtida é que 
a  terceirização  da  alimentação  continua.  Outro  item foi  a  aquisição,  por  parte  do 
governo, de alimentos orgânicos para o ensino médio. A licitação deve sair em abril e 
diversas  entidades  da  agricultura  familiar  como  Consad  extremo  oeste,  Ecoserra, 
Agrego, Acevam e Comsol vão se habilitar.

 O PNAE vai fazer uma revisão da Resolução 38 que trata da aquisição dos alimentos da 
agricultura familiar e está recebendo contribuições. Natal pede para que os membros 
da CPOrg avaliem a resolução e encaminhem sugestões.

 Serão  realizadas  Conferências  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  em  nível 
municipal, territorial, estadual e nacional. Esse é um assunto que interessa a CPorg e 
as  entidades  que  fazem  parte  da  comissão.  Haverá,  ainda,  um  encontro/reunião 
nacional sobre agrobiodiversidade/agroecologia puxado pelo Consea Nacional ainda 
esse ano. Há um consenso no Consea de que Segurança Alimentar e Nutricional passa 
pela agroecologia, mas isso tem que ficar evidenciado nas conferências e para tanto 
tem que ter a participação de entidades públicas e da sociedade civil nas conferências.

 Natal  solicitou  a  presença  de  representante  da  CPOrg  na  reunião  da  Conselho  de 
Segurança  Alimentar  e  Nutricional  em Santa  Catarina  –  CONSEA/SC  no  dia  21/03. 
Eduardo foi indicado e participou da reunião.

Semana do Alimento Orgânico:

Ivo informou que a Semana dos orgânicos está confirmada para o período de 29 de maio a 05 
de junho. 



Eduardo  destacou  a  importância  de  se  planejar  atividades  apesar  da  previsão  de  pouca 
disponibilidade de recursos.

Grupo de Trabalho em produção orgânica animal:

Reuniu-se no período da tarde sob a coordenação de Ana Mitidiero e contou com a presença 
de  Sandra  Carvalho  –  CCA/UFSC,  Patrizia  Ana  Bricarello  –  CCA/UFSC,  Maria  José  Hetzel  – 
CCA/UFSC, Luis Eugênio Teixeira – SFA/SC/ MAPA e  Ricardo Bernardes – SFA/SC/MAPA.

ASSUNTOS GERAIS

Feira Sustentável 2011:

Jurandir comunicou que a feira  está marcada para o período de 16 a 19 de Junho, mas a data 
pode sofrer alterações devido ao corte de recursos pelo novo governo. A Edição de 2010 da 
Feira  ocorreu  em  Joinville  e  obteve  uma  avaliação  positiva,  durante  a  feira  ocorreram 
seminários,  oficinas,  fórum de segurança alimentar  e produção orgânica.   Informou que a 
CPOrg/SC está livre para propor atividades no evento.

Foi relatado para Jurandi uma reunião de membros da CPOrg /SC  realizada em fevereiro onde 
foram  tiradas  várias  propostas,  sendo  uma  das  mais  importantes  a  inclusão  da  temática 
“consumo responsável”  como um dos itens principais da programação da feira.  Também foi 
relatado a idéia da inclusão de palestras relacionadas com a problemática dos agrotóxicos 
como forma de construção da alternativa dos orgânicos. Ressaltou-se, finalmente, a idéia de 
fazer  palestras  que  se  repetissem  ao  longo  da  semana  para  abranger  o  máximo  de 
consumidores. Relatou, ainda, os possíveis apoios para a feira: Itaipu Binacional, Ministério da 
Pesca,  Cresol,  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  e  o  Ministério  da  Agricultura.  O 
orçamento para a realização da feira está na casa de R$ 1.000.000,00.

Calendários de reuniões da Comissão:

O grupo decidiu que as reuniões da comissão serão mensais, pelo menos até o mês de Junho 
sendo  como  referência  a  segunda  terça-feira  do  mês..   As  próximas  reuniões  serão  nas 
seguintes datas:

 12 de abril

 10 de maio

 14 de junho

É o que tinha a relatar.

Florianópolis, 1º de abril de 2011-04-01



Eduardo Antônio Ribas Amaral – Coordenador da CPOrg/SC

  jurandi.gugel@mda.gov.br,  altair.antunes@mda.gov.br,  nodari@cca.ufsc.br, 
rafael@herbia.com.br,  luis.teixeira@agricultura.gov.br,  cibelelongoc@cca.ufsc.br, 
ranchoecofruticola@gmail.com,  ma1bustamante@yahoo.com.br, 
re_solg@hotmail.com,  luiz.mazzon@ecocert.com,  terranovaestrela@gmail.com, 
ivogramkow@terra.com.br,  pstagliari@gmail.com, 
ricardo.bernardes@agricultura.gov.br,  anamit98@gmail.com, 
dionizio.bach@conab.com.br
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