MEMÓRIA DE REUNIÃO
Título:

Reunião da Câmara Técnica do Agronegócio

Data:

09/08/2019

Horário: 14h00

Local:

Sebrae

Coordenador: Assuero Doca Veronez
Participantes:

Lista de presença em anexo

Assuntos:
1. Abertura
2. Contextualização
3. Apresentação: Panorama geral do comércio exterior do Acre, com destaque para Peru e Bolívia
4. Oficina para construção do cenário do agronegócio nos próximos 20 anos
5. Palavra livre e encerramento

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES
Assunto

Descrição

Abertura

O coordenador do Fórum, Jorge Tomás agradeceu a presença de todos, fez a abertura da reunião e
justificou o atraso do coordenador da CT, Assuero Veronez.

Assuero Veronez

Contextualização

O consultor Osmar, fez uma contextualização destacando objetivo da oficina, que é tentar expandir a
visão da CT, pensar em ciclos de curto prazo e expandir no médio e longo prazo, para futuramente
traçarmos as rotas do desenvolvimento.

Osmar Vincentin

Apresentação:
Panorama geral do
comércio exterior do
Acre, com destaque
para Peru e Bolívia

Responsável

O consultor Fernando Richartz fez uma apresentação sobre o Panorama geral do comércio exterior do
Acre, com destaque para Peru e Bolívia destacando possíveis oportunidades de comércio do
agronegócio nesses mercados.
Fernando Richartz
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Oficina para construção
do cenário do
agronegócio nos
próximos 20 anos

Durante a oficina foram levantadas as seguintes pautas:
Objetivos estratégicos:
• Apoio à assistência técnica e a qualificação da mão de obra;
• Regularização fundiária e ambiental;
• Ampliação do acesso ao crédito rural;
• Maiores investimentos em Infraestrutura e Logística (recuperação de ramais com a retirada
de pontos de estrangulamento), Estradas e armazenagem;
• Criação de um Programa de qualidade para a carne bovina;
• Incentivo na produção de Grãos: Soja e Milho;
• Incentivo a culturas perenes: café, cacau e açaí;
• Mudança e manutenção do Status da Aftosa;
• Criação de Políticas públicas de desburocratização e incentivos governamentais;
• Implementar um amplo programa da comunicação e atuação em redes institucionais
integradas.
• Ações visando melhorias na produtividade, na tecnologia e na modernização, visando uma
maior agregação de valor aos produtos do agronegócio;
• Criação da Amacro;
• Ampliar ações de Assistência social no campo: saúde, educação e segurança.
Desafios:
• Integrar políticas públicas: AC/AM/RO (AMACRO).
• Mapear as demandas de crédito rural (empresarial agricultura Familiar) para traçar as
estratégias corretas;
• fortalecer a segurança na zona rural COM A inclusão da pequena propriedade;
• Possibilitar a viabilidade dos negócios do agronegócio; (equilibrar demanda x oferta; evitar a
evasão de agricultores e jovens do campo; política tributação para a defesa de mercado;
atuação em rede institucional integradas em toda a cadeia produtiva;
• Promover a difusão tecnológica; Comunicação informação; Inteligência no uso das
informações; Pesquisa/tecnologias; Estudos e diagnósticos integrados.
• Promover a Assistência técnica: Educação (superior/técnica) empreendedora; Qualificação
mão de obra (mil propriedades em 3 anos); Assistência técnica e gerencial; capacidade de
técnica e gestão.
• Melhorar a Infraestrutura; Abertura e manutenção de ramais/escoamento armazenamento;
melhorar infraestrutura de estradas, armazéns e eletrificação rural; Logística.
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•

Ampliar política públicas para as questões ambientais; equacionar os incentivos fiscais
(segmentos); desburocratizar; resolver a questão do alfandegamento; apoio à produção com
sustentabilidade (respeito ao meio ambiente); fomentar a formalização das indústrias
exportadoras; e promover a simplificação das exportações.

Palavra Livre e
Encarramento

O líder do grupo de trabalho da Mandioca, Francinei, informou que o Sebrae está na fase de
estruturação de seus projetos, ações e iniciativas, para elaboração do PPA. Ele espera que os objetivos
da oficina estejam em sintonia com os objetivos do PPA. Nesse sentido convidou a CT para traçar os
rumos do Agronegócio para os próximos 03 anos para serem incorporadas no PPA do SEBRAE. Acredita
que a atuação integrada de cada uma das instituições, evitará a sobreposição de recursos e fazendo
mais com menos.

Membros presentes

Em seguida, o coordenador da câmara agradece mais uma vez a presença de todos e encerra a reunião.
PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO
Ação
1. Próxima reunião 11/09 - local: Sebrae as 15h00

Responsável

Prazo

Status

Orlando

30/08

Em andamento

