Memória de Reunião da Câmara Setorial de Cacau
Data: 24/05/2011
Local: Ilhéus – BA.
Pauta:
Posse do Secretário Executivo da Câmara Setorial do Cacau;
Apresentação: Resultados dos Painéis do Custo de Produção de Cacau Realizados em
2010/2011 - Programa Campo Futuro/CNA.
Alternativas de solução para o endividamento dos agricultores com a venda de madeira de
lei;
Segurança rural;
Acampamento nas estradas vicinais;
Índices do INCRA;
Informes e Encaminhamentos.
Assuntos discutidos:
1. Apresentação da Câmara do Cacau.
Fala de Dr. Raimundo sobre o Planejamento Estratégico: é um instrumento de estado e não de
governo. Independentemente de quem esteja no comando do estado, as câmaras são órgãos
inerentes e válidos, bem como o planejamento efetivado por elas. Sugestão de agendar a
Câmara Estadual um pouco antes da Câmara Federal, para a possibilidade de propor algum
assunto interessante para a discussão nacional, visto que na Câmara Federal do Cacau é
grande a representatividade do Estado da Bahia.
2. Resumo dos encaminhamentos da última reunião – Rosali e Delci/ BNB
Foi formado grupo técnico para chamar produtores para tomar ciência da metodologia do
processo da renegociação. Realizadas 15 reuniões, BB, BNB, CEPLAC e EBDA. Em 30.06.2011,
por força de lei, o prazo esgota. Então os documentos deveriam ser encaminhados às agencias
até 30 de maio. Contatos por telefone para informar aos produtores qual o valor da dívida e se
vale a pena renegociar. Divulgação nos municípios no momento dos mutirões desse processo
de renegociação.
Flexibilidade dos bancos em relação à exigência de documentos. Receptividade dos produtores
está sendo muito boa. Ainda restam 6200 operações para serem renegociadas. Até 30 de
junho devem fechar mais 700 operações, totalizando R$ 30 milhões nesses 2 primeiros
trimestres.

Não se pode parar a cadeia produtiva para a renegociação. O processo de renegociação
continua. Já se entende que o caminho da renegociação é viável e que depende de pressão
política para acontecer.
3. Posse do Secretário Executivo da Câmara Setorial do Cacau: Isidoro Lavigne Gesteira
4. Apresentação do Programa Campo Futuro / CNA – Eduardo Costa
Até o ano passado tinha uma comissão do cacau no CNA, que foi extinta e foi dado seguimento
ao trabalho pela comissão de fruticultura do CNA.
O programa Campo Futuro é de gestão de custos de produção e capacitação. Foi criado um
sistema do produtor rural, que foi aplicado para saber qual a realidade do cacau em Ilhéus.
Quando o software foi gerado, o cacau ainda não fazia parte do programa. Posteriomente, foi
incluído no software, com pesquisa em 2 cidades: Ilhéus e Gandu. Aplicado em 2010 e
replicado em 2011, compreendendo também as informações sobre cacau irrigado. O trabalho
do Campo Futuro vai dar possibilidade do produtor de gerenciar a propriedade como uma
empresa. Esse ano, após a entrega do software, acontecerá na região a capacitação para
aplicação do programa. Distribuição de CDs com software do Programa e encartes explicativos.
No segundo encarte possui explicação minuciosa sobre commodities agrícolas e tudo sobre
comercialização, com a linguagem do produtor.
5. Alternativas de solução para o Endividamento dos agricultores com a venda de madeira
de Lei
Isso passa pelo CTGA (Comissão Técnica de Garantia Ambiental). Definir direcionamento. Plano
de manejo: funciona bem no município de Barro Preto. Resumindo: já existe encaminhamento
 Eduardo Costa / CNA coloca técnicos ambientalistas do CNA a disposição do CTGA.
Programa ABC (Agricultura de Baixo Caborno) / MAPA  Acontecerá reunião na EBDA, dia
26.05 para falar sobre: reflorestamento, acompanhamento de produção, elaborar agenda de
trabalho, e fazer a organização do seminário. Diagnóstico de plano estadual do programa
(adequações no plano nacional). Portaria: uma primeira será feita com os nomes dos
componentes que já mandaram, e depois será lançada portaria atualizada.
Encaminhamentos:
Dr. Zózimo se compromete em trazer para apresentação na Câmara, os
encaminhamentos a respeito dessa pauta e do funcionamento do CTGA e quanto já foi
avançado. Plano de manejo da madeira de Lei.
Participação da região no evento do Programa ABC/MAPA na EBDA e, de acordo com a
participação, criação de um “sub-comitê gestor”na região.
6. Segurança rural:
O que fazer para garantir a segurança no campo. Ampliação de postos policiais entre Ilhéus
e Uruçuca? Roubos de cacau nas propriedades. Assaltos. Venda de cestas básicas (acima
do preço) dentro das fazendas.
Encaminhamento:
Ofício da Câmara, sinalizando para o governo a situação do território (para a Sec.
Segurança Pública e Governadoria).

7. Assentamentos nas estradas vicinais
O que fazer para evitar acidentes. Propor que se obedeça aos limites das faixas das estradas.
Os movimentos querem mostrar a quantidade de pessoas que ainda está à mercê.
a. Sobre as estradas vicinais: recuperação das estradas. Sugestão de levantamento de quais
locais (km) das estradas devem ser recuperados para que o encaminhamento à SEINFRA
e/ou DERBA seja mais efetivo.
8. Índices de produtividade do INCRA.
Revisão dos índices.
Encaminhamento:
Convidar o INCRA e, junto com CEPLAC, EBDA e FAEB, explanar que o índice de
produtividade não pode ser tão alto. Instrução normativa 11 CEPLAC.
Sugestão de encaminhar documento pedindo revisão.
9. Informes:
05 de junho: DIA DO CACAU – Evento na CEPLAC (Auditório Hélio Reis)
Sugestão de pauta pra próxima reunião: Competitividade do setor cacaueiro
Próximas reuniões: 24 de agosto de 2011 e 07 de novembro de 2011 (sempre 1 semana
antes das reuniões da Câmara Federal).

