São Paulo, 24 de fevereiro de 2010.

Ref.: Resumo da Reunião do Grupo de Trabalho do Programa Café Seguro

Data: 24/02/2010
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Cecafé - São Paulo/SP
Presenças: Guilherme Braga (Cecafé), Karen Ariano (Cecafé), Antonio Miyasaka (MAPA),
Arlindo Bonifácio (MAPA), Paulo Cesar Afonso Junior (Embrapa Café), Maria Isabel Oliveira
Penteado (Embrapa Café), Mario Ferraz de Araújo (CNC/Cooxupé), Johnny Fusinato Franzon
(SENAR PR), Fernando Marini (Sindag), Ivan Amancio Sampaio (SINDAG), Heloisa Helena de
Toledo , Ilka Komatsu (Itochu), Kazuka Maeda (Itochu), Wanda Gimenez (BASF).

Dando prosseguimento às ações do Programa Café Seguro, foi
realizada no dia 24 de fevereiro reunião do Grupo de Trabalho (GT), com participação de seus
membros.

1. Reuniões realizadas em Guaxupé e Monte Carmelo
A Cooxupé relatou o início da segunda etapa do Programa Café
Seguro, que consiste em reuniões para a formação de multiplicadores, recomendantes e
produtores com conhecimento técnico. A primeira reunião ocorreu na sede da Cooperativa em
Guaxupé no dia 20 de janeiro com cerca de 250 multiplicadores, recomendantes e produtores
atuantes no Sul de Minas. Depois no dia 27 de janeiro a segunda reunião foi realizada no
Cerrado Mineiro com cerca de 200 participantes. Nas reuniões participaram também outras
cooperativas convidadas do Sul de Minas e de São Paulo e na ocasião foram distribuídos
folders do Programa Café Seguro.
A diretoria da Cooxupé acolheu a sugestão discutida entre os
membros do Grupo de Trabalho e decidiu que a Cooperativa não irá recomendar aos seus
associados o uso de produtos comerciais com o LMR brasileiro maior que o LMR japonês e
que não foram defendidos no Japão pelas empresas registrantes.
A Cooxupé informou também que se dispõe a realizar reunião de
trabalho do Programa Café Seguro para capacitar técnicos recomendantes das Cooperativas,
para posteriormente realizarem reuniões e palestras com seus respectivos públicos, ampliando
a área de abrangência do programa.

2. Próximas reuniões do Programa Café Seguro em regiões produtoras
2.1 Minas Gerais - a Cooxupé a partir de abril dará início a Dias
de Campo nos seus 16 núcleos, serão 05 estações sendo que uma delas abordará o Programa
Café Seguro. Os núcleos da Cooxupé que realizarão o Dia de Campo são Alfenas, Alpinópolis,

Indianápolis, Cabo verde, Carmo do Rio Claro, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Rio
Paranaíba, São José do Rio Pardo, Caconde, Campestre, Juruaia, Coromandel, Guaranésia,
São Pedro da União e Serra do Salitre.
2.2 São Paulo, Bahia, Espírito Santo - A Embrapa Café irá
aproveitar os eventos já programados na área de produção de café, para realizar reuniões em
formato de palestra do Programa Café Seguro e também incluirá o programa nas demais ações
promovidas pela instituição. A Embrapa pretende apresentar o Programa Café Seguro em
alguns eventos que estão agendados para o primeiro semestre de 2010.
 Franca/SP - 10 e 11 de março - 2º SIMCAFÉ – Simpósio do Agronegócio Café da
Alta Mogiana (SP) em Franca promovido pela COCAPEC
 Manhuaçu/MG - 17 a 19 de março - 14º Simpósio de Cafeicultura de Montanha,
promovido pela ACIAM
 São Sebastião do Paraíso/MG - 25/03 - Circuito Sul Mineiro de Cafeicultura
promovido pela UFLA e EMATER
 Araguari/MG - 24 a 26 de março - FENICAFÉ 2010 – XV Encontro Nacional de
Irrigação da Cafeicultura no Cerrado em Araguari, promovido pela ACA- Associação
dos Cafeicultores de Araguari
 Brejetuba/ES - 17 de abril - VIII Encontro de Cafeicultores de Brejetuba (ES)
promovido pela Prefeitura Municipal de Brejetuba
 Vitória da Conquista/BA - Abril - Curso de Capacitação de Cafeicultores
2.3 Paraná - O SENAR PR responsável pela coordenação do
Programa Café Seguro no Paraná está organizando junto com a EMATER, Cooperativas e
Associações, um programa sobre Boas Práticas Agrícolas para técnicos, multiplicadores,
prestadores de serviços e revendas com a previsão de inicio dia 30 de março. Dentro do
programa de Boas Praticas Agrícola será trabalhado o Programa Café Seguro. A princípio
serão em torno de três reuniões para formação de técnicos multiplicadores.
No segundo semestre terão início Dias de Campo com
multiplicadores e produtores, quando serão distribuídas cartilhas para produtores elaboradas
conjuntamente pela Embrapa Café e o SENAR PR. Entre os eventos programados estão:
 Apucarana/PR – 1ª semana de setembro - Encontro Regional de Café de Pirapó,
promovido pela EMATER PR
 Cornélio Procópio/PR - Encontro Regional de Café de Cornélio Procópio, promovido
pela EMATER PR
3. Adoção no Japão do LMR do Codex Alimentarius para piraclostrobin
O chefe da Divisão de Fiscalização de Agrotóxicos do Ministério
da Agricultura, Sr. Antonio Miyasaka, informou que apesar do governo japonês já ter analisado
o pedido do governo brasileiro de adotar o LMR estabelecido pelo Codex Alimentarius para
piraclostrobin de 0,3 ppm ao invés do índice default de 0,01 ppm e o pedido ter sido aprovado
pelas autoridades japonesas com publicação prevista até março, o adido japonês no Brasil

esclareceu que devido a mudança do governo japonês vai haver atraso na publicação e não
há previsão de data.
4. Monitoramento do café exportado
O Sr. Arlindo Bonifácio do MAPA, sugeriu que o GT estude
formas de avaliar os resultados das medidas que estão sendo adotadas, incluindo o
monitoramento de amostras de café com a realização de exame multiresidual.

5. Alerta para defensivos falsificados
O SINDAG informou que dos 38 produtos mais utilizados na
lavoura cafeeira, 9 estão na lista dos mais contrabandeados e falsificados. Solicitou que no
material e reuniões do Programa Café Seguro os participantes sejam alertados para
verificarem a procedência do produto comprado.
6. Espirodiclofeno
O Sr. Mário da Cooxupé relatou que a Bayer informou que a área de Regulatória da Bayer no
Japão no final do ano passado conseguiu incluir o pedido de alteração do LMR (IT) em um
processo em andamento envolvendo este ingrediente ativo. Mesmo havendo limitado interesse
por parte da Bayer na comercialização deste produto na cultura do café por questões
mercadológicas internas à Bayer, considerando a necessidade do mercado, resolveu incluir a
solicitação de Import Tolerance de espirodiclofeno para café no Japão visando equiparar o
LMR naquele país com o LMR no Brasil.
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