Reunião da Câmara Setorial da Mandioca
Data: 26 de maio de 2011
Local: EMBRAPA/CNPMF – Cruz das Almas-Ba.

Pauta:
- Palestra sobre “ Aliança Cooperativa do Amido”
- Zoneamento da Cultura da Mandioca
- Informações sobre Agropolos da Mandiocultura
- Congresso da Mandioca
- Informações sobre Coopasub
A reunião aconteceu na Embrapa em Cruz das Almas, iniciando com a abertura
feita pelo diretor geral do centro Dr, Domingos Haroldo Reinhard, que desejou boas
vindas a todos
presentes.Em seguida foi proferida a palestra sobre “ Aliança
Cooperativa do Amido”, por Senhor Anselmo Selhorst, técnico da Aliança Amido, que
ressaltou que tem como objetivos consolidar a formação de uma nova aliança
cooperativa capaz de unir alta tecnologia com agricultura familiar e organizar as cadeias
produtivas.
A Coopamido funciona no município de Laje. Explicou como funciona, quais os
municípios que fazem parte do processo ( Laje, Conceição do Almeida, Valença,
Jaguaripe, Brejões e Castro Alves).Também explicou quais os gargalos para inserir
pequenos agricultores- entender o Cooperativismo e dar orientações teóricas e
práticas. Hoje trabalha com 100 cooperados e 400 estão na espera. Também informou
que atualmente trabalha com as variedades corrente, cigana, vassoura preta e mais 14
variedades que a Embrapa selecionou no Baixo Sul.
Em seguida foi discutida a questão do zoneamento para a cultura da mandioca,
visto que vários municípios que plantam estão fora do zoneamento, inclusive municípios
que fazem parte de territórios que fazem parte do Agropolos da Mandiocultura. Os
membros da Câmara decidiram se reunir dia 09 próximo, na Embrapa para discutir e
emitir parecer através de Nota Técnica os municípios que devem ser zoneados e
encaminhar até dia 10 de junho de 2011. Osório Vasconcelos da EBDA e Yêda Leite da
Seagri/Suaf passaram informações sobre o andamento do plano Agropolos da
Mandiocultura da Bahia . Estevão Leite Cardoso teceu considerações sobre o

Congresso da Cultura da Mandioca que será realizado em novembro/2011 em Maceió
e a possibilidade de trazer o próximo para ser realizado na Bahia.
Sr. Izaltiene Rodrigues da Coopasub, presidente da Câmara, informou que a Coopasub
já conseguiu instalar a empacotadora e sair o primeiro lote de amido fabricado na
cooperativa, ressaltou também que possivelmente a Coopasub será inaugurada no mês
de agosto próximo.

Salvador, 27/05/2011

