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APRESENTAÇÃO

O café tem sido, historicamente, um grande gerador de riquezas para Brasil,

principalmente para Minas Gerais. Entretanto. desde o início da década de 1990,

nota-se que o café vem perdendo sua significativa importância para a economia do

País, com conseqüente perda do interesse político-económico. No período de 1900 a

1909, o Brasil era responsável por 77% das exportações mundiais do produto. Hoje.

no entanto, sua participação no mercado internacional se restringe a 40%.

No Estado de Minas Gerais. particularmente. a cafeicultura reveste-se de grande

importância socioeconômica, respondendo pela criação de mais de 4 milhões de em-

pregos e por um significativo volume de divisas internalizadas pela comercialização do

café. Constitui-se, pois. em uma das maiores cadeias produtivas do agronegõcto minei-

ro. Nas regiões montanhosas de Minas, a cultura do café é ainda uma das poucas que

geram emprego e renda para os municípios. Além de se destacar como o maior produ-

tor de café do Brasil. nosso estado é também o maior consumidor interno do produto.

Sempre atento aos interesses do povo mineiro, o Poder Legislativo estadual vem

empreendendo um grande esforço para recuperar a importância da cafeicultura em

nosso país. Com tal objetivo, no dia 9 de setembro de 2003, foi instalada a Comissão

Especial da Cafeicultura Mineira, a fim de proceder a estudos sobre a situação da

cafeicultura em Minas Gerais.

Guiando-se pela elevada importância dessa cultura em nosso estado, a Comis-

são estabeleceu como principais objetivos entender a situação da cafeicultura mineira

em seu conjunto e sua inserção no cenário nacional e no internacional; colher subsí-

dios para a elaboração de uma Política Estadual do Café: identificar pontos críticos da

cadeia de produção do café que exigissem providências ou gestões imediatas; e iden-

tificar soluções estratégicas para o sucesso da cafeicultura em Minas Gerais.



Durante os 90 dias em que a Comissão atuou, foram realizadas diversas reuni-

ões. inclusive quatro audiências públicas em regiões produtoras de café do Estado e

uma reunião especial no Plenário da Assembléia. Tendo em vista a grande variedade

e complexidade dos aspectos relacionados à cafeicultura, a Comissão decidiu convi-

dar representantes dos diversos segmentos da cadeia do café, como produtores, tra-

balhadores, cooperativas, sindicatos. órgãos governamentais de pesquisa, fiscaliza-

ção e assistência, universidades, agentes financeiros, indústrias, exportadores, enti-

dades de classe, entre outros. para participarem permanentemente das reuniões. Além

disso. foram convidadas outras pessoas de comprovado saber técnico, de acordo

com o assunto abordado em cada reunião.

Ao final dos trabalhos, produziu-se este documento, em que são apresentadas

diversas recomendações. elaboradas a partir de propostas e reivindicações entre-

gues à Comissão. dirigidas a importantes órgãos políticos do Estado e do Pais, como

a Bancada do Café no Congresso Nacional, o Ministério da Agricultura. Pecuária e

Abastecimento, o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a própria Assembléia

Legislativa de Minas. Fazem parte ainda deste relatório quatro projetos de lei: nove

requerimentos a várias entidades; e uma relação dos documentos recebidos pela

Comissão durante o seu funcionamento.

Uma vez mais, esta Casa orgulha-se de cumprir o seu dever perante a popula-

ção do nosso estado, defendendo, de forma firme e decidida, os interesses mais legí-

timos do povo mineiro.

Deputado Mauri Torres

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



PREFÁCIO

A cafeicultura, tradicional atividade geradora de riquezas no nosso estado, atra-

vessa uma de suas mais profundas crises. O mercado global desordenado e a inércia

do governo brasileiro põem em cheque todo o esforço de produção dos cafeicultores,

os ga-nhos de produtividade e qualidade e. principalmente, milhares de empregos

gerados pelo setor. Atendendo à reivindicação da Federação da Agricultura e Pecuá-

ria do Estado de Minas Gerais - Faemg -. a Assembléia Legislativa mineira instalou.

em 9 de setembro de 2003. a Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, com o

objetivo de estudar a cadeia de produção do café em todos os seus segmentos.

Tive o prazer de presidir esta Comissão que, durante 90 dias, realizou nove

reuniões ordinárias e quatro audiências públicas regionais, culminando com uma

ampla reunião especial no Plenário desta Casa. com a presença de lideranças ru-

rais, autoridades oficiais e representantes do Ministério Publico, do setor financei-

ro, da pesquisa agropecuária, das cooperativas, das indústrias, além de exportado-

res, produtores rurais. entre outros.

As audiências públicas realizadas fora de Belo Horizonte atenderam aos

principais pólos de produção. A de Machado abrangeu o Sul de Minas: a de

Monte Carmelo representou o Alto Paranaíba. o Noroeste e o Triângulo Mineiro:

a de Manhuaçu atendeu a Zona da Mata: e a de Capelinha. o Vale do

Jequitinhonha. Em todas elas foi fundamental a participação maciça de lideran-

ças do setor e da comunidade, participação essa que facilitou sobremaneira a

busca de subsídios e propostas para a elaboração de diretrizes para o estabele-

cimento de uma politica cafeeira para Minas Gerais.

O nosso estado, que detém metade da produção brasileira de café. não pode

ficar alheio à importância econômica e social dessa atividade. que gera mais de 4



milhões de empregos e está presente em 680 municípios mineiros. Em muitos deles,

o café é a principal fonte 
dê 

renda.

Com determinação e zelo, os objetivos traçados para a Comissão foram rigoro-

samente cumpridos. A Assembléia Legislativa de Minas promoveu uma mobilização

inédita, que permitiu colher e formular as propostas que compõem este Relatório.

Acreditamos ter identificado os principais problemas. bem como as necessidades e

anseios de todos os segmentos ligados à cafeicultura.

Gostaria, finalmente, de agradecer a todos os que colaboraram para a reali-

zação deste trabalho, em especial aos Deputados Laudelino Augusto, como Vice-

Presidente, Dalmo Ribeiro Silva, como Relator, e aos membros Luiz Humberto

Carneiro e José Henrique. assim como aos suplentes Gil Pereira, Biel Rocha, Zé

Maia, Ivair Nogueira e Sebastião Helvécio.

Desejo registrar também o especial empenho da Faemg nesse processo, não só

como participante permanente em todas as reuniões, como também na recuperação

e tratamento de valiosas informações. Quero ainda estender meus agradecimentos

ás instituições que colaboraram assiduamente como: Fiemg. UFMG. Casemg, IMA.

Emater-MG. Epamig. as Universidades Federais de Viçosa e Lavras, e a Smea.

Deputado Paulo Piau

Presidente da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira



PREFÁCIO

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais instalou, em setembro

de 2003, a Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, presidida pelo Deputa-

do Paulo Piau, para, no prazo de 60 dias, estudar a situação da cafeicultura em

Minas Gerais.

Tive a honra de ser escolhido Relator da Comissão, função que me permi-

tiu aprofundar nas avaliações e no conhecimento dos principais e mais aflitivos

problemas que acentuam a crise experimentada pelo setor há mais de quatro

anos, ocasionando indesejável redução na renda do produtor.

Foi, sem dúvida, um trabalho de fôlego, ensejando a participação de mais

de 100 convidados em 12 reuniões e 4 audiências públicas, que trouxeram im-

portantes contribuições para a elaboração de um diagnóstico preciso da reali-

dade atual. Isso está demonstrado neste Relatório, que aponta alternativas aos

governos estadual e federal.

O estudo da realidade em nosso estado, que detém 52% da produção nacional de

café, renova a nossa convicção de que é necessária e urgente a adoção de políticas

públicas para o ordenamento, regulamentação e proteção dos interesses da cafeicultu-

ra. O trabalho da Comissão Especial, com as proposições sugeridas. representa a con-

tribuição efetiva do Parlamento de Minas para a recuperação desse expressivo seg-

mento da economia mineira, que gera 4 milhões de empregos em mais de 90 mil pro-

priedades espalhadas por quase 700 municípios mineiros.

Ë por conta dessa maiúscula presença do café no contexto econômico e

social de Minas, e pela identidade histórica dessa cultura com a nossa gente,



que reafirmamos a nossa certeza de que este trabalho resulta num importante

instrumento em favor do fortalecimento da cafeicultura mineira, traduzido na

renovação de esforços para a valorização do café, de sua produção e, princi-

palmente, do produtor, destinatário final de toda a nossa atenção.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Relator da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 —Antecedentes
A requerimento dos Deputados Pauto Piau, Dalmo Ribeiro Silva. Domingos Sávio

e outros, esta Comissão Especial foi instituída com o objetivo de, no prazo de 60 dias,

proceder a estudos sobre a situação da cafeicultura em Minas Gerais. Compuseram a

Comissão, como membros efetivos, os Deputados Pauto Pia u.Presidente: Laudelino

Augusto, Vice-Presidente; Dalmo Ribeiro Silva, Relator; José Henrique e Luiz Humberto

Carneiro. Como suplentes, foram designados os Deputados Biel Rocha, Gil Pereira,

tvair Nogueira. Sebastião Helvécio e Zé Maia.

A Comissão foi instalada em 99 12003. com a eleição do Presidente, do Vice-

Presidente e a indicação do Relator. Na reunião do dia 16/10'2003. foi aprovado

requerimento que solicitava a prorrogação do prazo por mais 30 dias para a con-

clusão dos trabalhos.

1.2 - Objetivos específicos
Para atingir seu objetivo, a Comissão buscou:

entender a situação da cafeicultura mineira em seu conjunto e sua inserção no

cenário nacional e internacional:

colher subsídios para a elaboração de uma Política Estadual do Café. a partir de

depoimentos de lideranças de todos os segmentos da cadeia de produção do café;

identificar pontos críticos da cadeia de produção do café que exijam providên-

cias ou gestões imediatas:

identificar soluções estratégicas para o sucesso da cafeicultura mineira.

13



2- DESENVOLVIMENTO DOS
TRABALHOS

Tendo em vista a grande variedade e a complexidade dos aspectos relacionados

à cafeicultura. a Comissão aprovou uma pauta de reuniões que permitiu a participa-

ção de representantes dos diversos segmentos da cadeia do café. como produtores,

trabalhadores. cooperativas, sindicatos, órgãos governamentais de pesquisa, fiscali-

zação e assistência técnica. universidades, agentes financeiros, indústrias, exporta-

dores, entidades de classe, etc. Considerando-se a especificidade dos temas e a

necessidade de serem conduzidos debates técnicos. decidiu-se que alguns órgãos e

entidades deveriam ter assento permanente em todas as reuniões. Com esse propó-

sito, foram convidadas as seguintes instituições:

• Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento - Seapa;

• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede;

• Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg;

• Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais -

Fetaemg:

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg;

Universidade Federal do Estado de Minas Gerais - UFMG;

• Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - Smea;

• Sindicato da Indústria de Café do Estado de Minas Gerais - Sindicafé.

Além desses colaboradores permanentes, outras entidades foram convida-

das para reuniões determinadas, de acordo com o assunto a ser discutido. Dessa

forma, foram realizadas nove reuniões ordinárias nas dependências da Alemg,

quatro audiências públicas em regiões produtoras de café do Estado e uma reu-

nião especial no Plenário da Assembléia. cujas datas, temas e respectivos parti-

cipantes são listados a seguir:

14



Reuniões ordinárias na Alemg
1819/2003 - Panorama da cafeicultura mineira

Participantes:

Célio Gomes Floriani. presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado

de Minas Gerais - Casemg;

Alberto Marfins Resende, professor da Universidade Federal de Viçosa - UFV;

Rubens José Guimarães, professor da Universidade Federal de Lavras - Uf la;

Marcos Antônio Fabri Júnior, representante da Emater-MG:

Rodrigo de Almeida Pontes. presidente da Smea;

João Roberto Puliti, presidente da Comissão de Café da CNA e Diretor da Faemg.

• 251i9/2003 - Tecnologia de produção

Assuntos discutidos:

• tecnologia da cadeia de produção de café, até o momento da colheita:

• situação da cafeicultura mineira em comparação com a dos demais estados da

Federação e com a de outros países produtores de café:

• avanços tecnológicos, facilidades e dificuldades para sua aplicação;

• níveis de produtividade, ciclos de produção e qualidade do café colhido.

Participantes:

Antônio de Pádua Nacif, gerente-geral da EmbrapaiCafé;

Baldonedo Arthur Napoeão, presidente da Epamig;

Antônio Nazareno Guimarães Mendes. vice-reitor da Ufla;

José Edgar Pinto Paiva, presidente da Copamig;

João Roberto Pulifi, presidente da Comissão de Café da CNA e Diretor da Faemg;

Célio Gomes Floriani. presidente da Casemg:

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea;

Marcelo Franco, assessor técnico da Emater:

Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do

Cepead/UFMG.

15



• 2/1012003 - Tecnologia de agregação de valor

Assuntos discutidos:

• comparação das práticas de beneficiamento, armazenamento e processamento

do café utilizadas em Minas, no Brasil e no mundo:

• influència do processamento na qualidade da bebida, grão pretos. verdes e

ardidos (PVA);

• qualidade do grão recebido pela indústa, histórico e sistemas de avaliação

dessa qualidade:

• tecnologia de torrefação, moagem, produção de café solúvel, derivados do café,

embalagem e acondicionamento;

• certificação de origem e qualidade.

Participantes:

António de Pádua Nacif, gerente-geral da Embrapa'Café:

Paulo Gontijo Guimarães. pesquisador da Epamig:

Eugénia Azevedo Vargas, responsável técnica pelo Laboratório de Micotoxinas

do Ministério da Agricultura em Minas Gerais;

Flávio Meira Borém, coordenador do Centro de Estudos de Café da Ufla;

AlImir José da Silva Filho, presidente do Sindicafé:

Carlos Barcelos Costa. diretor do Sindicafé:

Rodrigo de Almeida Pontes. presidente da Smea:

Carlos Alberto Gonçalves. professor da área de mercadologia e estratégia do

Cepead/UFMG:

Marcelo de Pádua Felipe, coordenador técnico da Emater-MG.

• 9102003 - Financiamento da cadeia de produção

Assuntos discutidos:

• crédito agrícola para a produção primária, financiamento da colheita e da

comercialização:

• financiamento de longo prazo para produção e infra-estrutura:

16



• política de preços mínimos: histórico e perspectivas;

• formação de estoques reguladores e compra antecipada da produção;

• fundos para financiamento da cadeia produtiva do café;

• Consórcio Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café: estrutura, funcio-

namento, histórico e perspectivas;

• seguro agrícola para a produção de café.

Participantes:

Claudio de Souza Diniz, gerente do departamento Rural Agroindustrial do BDMG;

Milton Luziano dos Santos, superintendente estadual do Banco do Brasil em

Minas Gerais;

Fernando de Castro Santos, superintendente regional da Conab em Minas

Gerais;

Baldonedo Arthur Napoleão, presidente da Epamig;

Almir José da Silva Filho. diretor-presidente do Sindicafé-MG;

Alberto Ferreira. vice-presidente da Crediminas;

Marcelo de Pádua Felipe, coordenador técnico da Emater-MG;

Carlos Alberto Gonçalves. professor da área de mercadologia e estratégia do

CepeadíUFMG;

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea;

Rômulo Luiz Campos. assessor da Fetaemg;

João Roberto Puli, presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg;

Célio Gomes Floriani. presidente da Casemg;

João Nelson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafé;

Sérgio Cotrim D'Alessandro e Mauro Luis Heringer. respectivamente. presidente

e diretor comercial da Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais.

17



1 610/2003 -Tributação

Assuntos discutidos:

• tributos e carga tributária sobre a cadeia produtiva do café:

• reflexos da reforma tributária na cafeicultura de Minas Gerais;

• incentivos fiscais na história do café e a situação atual;

• estados vizinhos e tributação da cadeia produtiva do café em Minas Gerais;

• fiscalização tributária:

• informalidade do setor cafeeiro;

• retorno, em benefícios, da arrecadação gerada pelo café;

• diferimento de ICMS para o café:

• relação tributária entre o agricultor e o exportador.

Participantes:

Sara Costa Felix Teixeira, assessora da Superintendência de Legislação Tributá-

ria da SE F:

Orlando Carlos Editore. diretor-superintendente da Cooparaíso Ltda.:

Carlos Alberto Paulino da Costa, presidente da Cooxupé;

Antônio Carlos Oliveira Martins, diretor administrativo da Cooxupé;

Marcelo Jabour, advogado da Cooxupé:

Cleber Marques de Paiva, presidente do CCCMG;

Marcelo Braga, secretário executivo da CCCMG:

Emane de Oliveira, diretor da CCCMG:

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea:

Carlos Alberto Gonçalves. professor da área de mercadologia e estratégia do

CepeadUFMG;

Almir José da Silva Filho, presidente do Sindicafé-MG. representando a Femg.

18



• 23/1012003 - Mercado: qualidade e demanda

Assuntos discutidos:

• evolução do consumo de café no Brasil e no mundo;

• papel da indústria na expansão dos mercados:

• o que exportar?:

• politicas de estoques reguladores:

• exigências do mercado consumidor:

• distribuição do lucro na cadeia de produção do café:

• mercado externo e suas barreiras de entrada:

• preços ao consumidor:

• fiscalização da qualidade do produto ofertado;

• consumidor e as fraudes no café;

• papel da indústria na qualidade do produto;

• outros tópicos atinentes ao tema.

Participantes:

João Roberto Puliti, presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg;

Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro, presidente da Cooperativa de Cafeicultores da

Zona de Varginha Ltda.:

Ruy Barreto, diretor-presidente do Café Solúvel Brasília SA:

Américo Sato. investidor e diretor da CBBS - Central de Blendagens;

Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do

Cepead/UFMG;

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea:

João Nelson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafé;

Marcelo de Pádua Felipe. coordenador técnico da Emater-MG:

José Alberto de Alvim Braga. assessor do coordenador do Procon Estadual;

Alberto Diniz. gerente de operações da Conab.
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• 30!10/2003 - Cafés especiais

Assuntos discutidos:

• produção de cafés especiais - produtor indústria e comércio:

• café orgânico - mercado, certificação de qualidade e origem:

• a certificação do café convencional:

participação dos cafés especiais no mercado:

• custo de produção e processamento: especiais X convencionais;

• outros tópicos atinentes ao tema.

Participantes:

Sérgio Cotrim DAlessandro. diretor-presidente da Associação de Cafés Espe-

ciais de Minas Gerais;

Vanúzia Nogueira. consultora da Coocatrel;

Rogério Daros, membro da Acob e produtor de café orgânico da Fazenda da

Cachoeira. de Sto. Antônio do Amparo;

João Nelson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafé;

Paulo Lima Pêgas. representante do Centro de Assessoria Sapucai:

José Alberto de Alvim Braga, assessor do secretário executivo do Procon

estadual:

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea;

Carlos Alberto Gonçalves. professor da área de mercadologia e estratégia do

CepeacVUFMG:

Marcelo de Pádua Felipe, coordenador técnico da Emater-MO:

Célio Gomes Floriani, presidente da Casemg.

6111/2003 Questões trabalhistas do café: organização e gestão social da

cafeicultura

70



Assuntos discutidos:

• organização da produção e gestão social da cafeicultura;

• papel do sindicato na organização da produção;

• cooperativismo de produção e mercado do café;

• federações e organização estratégica do setor cafeeiro:

• cooperativas de crédito e financiamento da produção;

• questões trabalhistas relativas à atividade cafeeira;

• cooperativas de trabalho, relação entre mão-de-obra e competitividade

da cafeicultura:

• sazonalidade e demanda de mão-de-obra no setor;

• mecanização e questão social da mão-de-obra;

• relação entre informalidade e mercado formal de mão-de-obra;

família na lavoura;

• passivo trabalhista da cafeicultura mineira;

• outros assuntos referentes ao tema.

Participantes:

Carlos Alberto Menezes de Calazans, delegado regional do Ministério do Traba-

lho em Minas Gerais;

Narcélio Mendes Ferreira, presidente da Associação dos Cafeicultores da Re-

gião de Caratinga;

Pedro Hartung. diretor técnico do IMA:

Valdicele Fátima Ferreira, assessora jurídica da Fetaemg;

Nilva Marfins de Queirós, gerente jurídica da Cooxupé:

José Roberto Rodrigues Vieira, gerente de recursos humanos da Cooxupé:

Mauricio Landi Pereira, gerente de marketing e relações institucionais

da Cooparaiso:
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João Roberto. presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg:

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea;

João Nélson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafé:

Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do

Cepead/UFMG:

José Maria Verdugo, representante da Emater.

• 131112003 - Marketing e consumo

Assuntos discutidos:

• marketing institucional do café do Brasil;

• participação da rede de supermercados no marketing e no consumo de café;

• imagem do café na sociedade. em especial entre os jovens;

• dinâmica do consumo de café per capita no Brasil e no mundo:

o consumo de café - mitos e verdades:

• fraudes no pó de café no mercado interno e mecanismos de defesa do

consumidor;

• produtos derivados do café e seu potencial de mercado;

• popularização do uso do café;

• responsabilidade da indústria no marketing do café;

• outros assuntos referentes ao tema.

Participantes:

João Roberto Puliti, presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg;

João Nelson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafe:
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Almir José da Silva Filho. diretor-presidente do Sindicafé;

Carlos Barcelos Costa, representando a Fiemg:

José Alberto de Alvim Braga. assessor do secretário executivo do Procon

estadual:

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea:

Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do

Cepead'UFMG:

Marcelo de Pádua Felipe. coordenador Técnico da Emater-MG:

Maria do Céo Paixão Kupidlowski, presidente do Movimento das Donas de Casa

e do Contribuinte:

Fábio Reis e Juliano Moreira Reis, proprietários da Fazenda do Salto.

• 20/11/2003 - Reunião especial no Plenário da Alemg

Assunto:

Apresentação. pelo Relator, das propostas e recomendações básicas da Co-

missão Especial da Cafeicultura Mineira para apreciação dos convidados e rece-

bimento de sugestões.

Convidados:

João Vicente Diniz, delegado federal da Agricultura do Estado de Minas Ge-

rais, representando o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Roberto Rodrigues:

Deputado Federal Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, secretário de Estado de

Agricultura. Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais;

Deputado Federal Carlos Meles:

Deputado Federal Mário Heringer:
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Ajalmar Silva, prefeito municipal de Monte Carmelo:

João Roberto Puli. presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg:

Oswatdo Henrique Paiva Ribeiro, presidente do Conselho Nacional do Café e

presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha;

Carlos Barcelos Costa, vice-presidente do Sindicato da Indústria de Café;

Ronaldo Ernesto Scucato. presidente do Sindicato e Organização das Coopera-

tivas do Estado de Minas Gerais - Ocemg:

Alberto Ferreira, vice-presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Minas

Gerais - Crediminas:

João Nelson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafé;

Marcelo de Pádua Felipe, coordenador técnico da Emater-MG;

Rodrigo de Almeida Pontes, presidente da Smea:

Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do

Cepead/UFMG:

Cooperativas, associações e produtores de café de várias regiões do Estado

de Minas Gerais.

Audiências públicas no interior do Estado
Foram realizadas quatro audiências públicas em regiões produtoras de café, nas

quais foram discutidas as suas características e problemas específicos.

É importante ressaltar que todas as reuniões caracterizaram-se pelo amplo debate

dos temas e intensa participação dos produtores (400 participantes, em média),

com riqueza de informações e esclarecimentos que se revelaram de extrema valia

para a elaboração do presente relatório. Esclarecemos que algumas instituições,

além de comparecerem aos debates, apresentaram propostas escritas à Comis-

são. A relação desses documentos integra o presente relatório (Anexo 2).
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• 13/10/2003 - Sul de Minas— Machado

Expositores:

Ivan Franco Caixeta, presidente da Associação de Cafeicultura Orgânica do

Brasil - Acob;

Sérgio Pedini, secretário executivo da Acob e presidente da Certificadora Sapucaí

de Produtos Orgãnicos;

Luiz Adaito de Oliveira, presidente da Associação dos Pequenos Produtores de

Poço Fundo e Região:

Cristiano Carvalho Ottoni, diretor da Bourbon Speciality Coffees Ltda.:

Gilson Ximenes de Abreu, membro do Conselho Nacional do Café;

Breno Pereira Mesquita, presidente da Cooperativa Mineira de Cafeicultores.

• 27110!2003 - Triângulo e Alto Paranaíba - Monte Carmelo

Expositores:

Walter Toshio Nishioka, diretor-superintendente da Cooperativa Agrícola de Monte

Carmelo - Coopermonte - e presidente da Associação Comercial de Monte Carmelo:

Francisco Sérgio de Assis. presidente da Associação dos Cafeicultores da Re-

gião de Monte Carmelo - Amoca:

José Carios Siqueira Mundim, presidente do Sindicato Rural de Monte Carmelo;

Antônio Reinaldo Caetano, presidente da Associação dos Cafeicultores de

Araguari - ACA:

Wilson José de Oliveira, presidente da Associação dos Cafeicultores da Região

de Patrocínio - Acarpa;

Régis Damásio Sales. gerente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores em

Gaxupé - Cooxupé - Núcleo Monte Carmelo:

Antônio Carlos Cardoso Nunes. sócio-gerente do Café Três irmãos Ltda.
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• 10/11/2003 - Vale do Jequitinhonha - Capelinha

Expositores:

João Roberto Puliti, presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg:

Rodrigo de Almeida Pontes. presidente da Smea;

João Nélson Gonçalves Rios, coordenador de agroqualidade do IMA e secretário

executivo do Certicafe;

Gelson Cordeiro de Oliveira, prefeito de Capelinha:

Edailton Antônio Godinho Pimenta, prefeito de Angelándia:

Edeltônio Gomes Vitor, presidente da Câmara Municipal de Capelinha:

José Antônio Alves Souza, vereador de Capelinha:

José da Consolação Caldeira. representante dos cafeicultores de

Capelinha e região:

Sérgio Meirelles Filho, cafeicultor de Capelinha;

Murilo Horta Barbosa. presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de

Capelinha:

lesser Cunha Lauar. presidente da Credicap e membro do Conselho de Adminis-

tração da Crediminas;

Maria Conceição Vieira, vice-prefeita de Capelinha.

• 18111/2003 - Zona da Mata - Manhuaçu

Expositores:

Mário Assad. prefeito de Manhaçu;

Luciano Piovesan, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Viçosa;

Paulo Roberto Vieira, engenheiro agrônomo da Emater;

Fernando Romeiro Cerqueira. diretor da Cooperativa dos Cafeicultores

de Lajinha;
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Narcélio Mendes Ferreira, presidente da Associação de Cafeicultores da Região

de Caratinga;

Sérgio Cotnm D'Alessandro, presidente da Associação de Cafés Especiais de

Minas Gerais:

José Fialho Sobrinho, produtor de referência da região;

Lino Costa e Silva, presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Manhuaçu;

Aunneide Rodrigues Pereira, representante da Fetaemg de Manhuaçu;

João Roberto Puli, presidente da Comissão de Café da CNA e diretor da Faemg:

Marcelo de Pádua Felipe, coordenador técnico da Emater-MG:

João Nélson Gonçalves Rios, coordenador de agroquandade do IMA e

secretário executivo do Certicafé.

3- A CADEIA DE PRODUÇÃO DE CAFÉ

3.1 - Breve histórico do café

O cafeeiro é uma planta arbustiva de espécies e portes variados. Os estudiosos

afirmam que essa planta é originária da Etiópia, pais situado no nordeste da África, e

foi levada para a Península Arábica, local de onde se deu a expansão do seu cultivo

para diversos outros países.

As primeiras mudas e sementes de café chegaram ao Brasil através da Guiana

Francesa e foram cultivadas no Estado do Pará, em 1727. No ano seguinte, iniciou-se

também a sua plantação no Maranhão e dai se irradiou. em pequenas plantações, a

outros estados do Nordeste, tendo chegado à Bahia em 1770. Em 1774, o

desembargador João Alberto Castelo Branco levou algumas sementes de café do

Maranhão para o Rio de Janeiro. que foram plantadas no Convento dos Barbadinhos.
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Das pequenas plantações nas proximidades da Corte, os cafezais foram ampliando-se

e, em 1825, já ocupavam grandes faixas do Vale do Rio Paraíba do Sul. A partir de

então, iniciou-se o fabuloso processo de desenvolvimento da cafeicultura brasileira. com

a sua expansão para os Estados de São Paulo, Minas Gerais. Paraná e Espírito Santo.

A história recente da cafeicultura mineira se confunde com a da cafeicultura na-

cional e internacional. Já estabelecido como grande gerador de riquezas, o café, a

partir do inicio do século XX. passou por várias intervenções do governo e reveses de

mercado. O depoimento dado a esta Comissão pelo Dr. Rui Barreto, industrial do

setor no Estado, ilustra, nos diversos trechos citados abaixo, a riqueza dessa história:

-Vivemos a maior crise na cafeicultura que o País já teve. Quando a iniciamos?

Uma coisa curiosa é que vivemos exatamente a mesma situação da véspera do

Convênio de Taubaté. Após 1906, não mudou absolutamente nada. No século XIX,

o Brasil conquistou todos os mercados, que até hoje são nossos. A única coisa que

acrescentamos foi o mercado da Rússia e mais alguns setores do mercado do Ja-

pão e da Inglaterra. Em termos de consumo mundial. somando tudo, não é uma

conquista representativa."

Em 1906. o Brasil fechou com excesso de produção, exatamente como hoje. Na-

quela ocasião. o Presidente Rodrigues Alves concordou em estabelecer um fundo para

comprar os excedentes desde que a área cafeeira, representada pelos governos dos

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, expandisse o mercado mundial

de café ou assumisse o compromisso de aumentar o seu consumo interno."

'( ... ) em seguida. tivemos uma série de dificuldades. No momento em que come-

çávamos a nos recuperar, veio a Segunda Guerra Mundial ( ... ). O americano entrou

com o Plano Marshall para ajudar a Europa, inclusive os países derrotados, cedendo

os seus recursos. Ë bom frisar que o europeu era o maior mercado consumidor de

café do Brasil. O Plano Marshall proibia terminantemente que qualquer recurso
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fosse aplicado na importação de café e de açúcar, por serem considerados pro-

dutos supérfluos."

"( ... ) solicitaram [aos EUA] que os recursos do Plano Marshall fossem aplica-

dos nas ex-colônias européias da África. Numa atitude injusta com o Brasil, e com

todos os países da América Central e com os produtores de café americanos. os

EUA financiaram, com seus recursos, o plantio de café na África. Assim sendo, a

África, que em 1948 e 1949 possuía 1 milhão de sacas de café, passou. em 1951.

para 12 milhões no mercado mundial. Nessa época. também reiniciávamos a nossa

produção de café no Paraná.

O único estoque que existia no mundo era o do Departamento Nacional do Café -

DNC -, que abastecia o mercado mundial. Quando o DNC acabou de vender a última

saca de café, o preço por saca já estava em quase US$ 300. Nessa data, entrou no

mercado a produção da África e do Paraná, e o preço do café caiu. Foi uma tragédia.

"( ... ) o governo Getúlio Vargas, fazendo uma análise da situação mundial, che-

gou à conclusão de que não adiantava ficar discutindo se comprava a superprodução,

se fazia estoque. Percebeu que, com as compras, ano após ano. iria simplesmente

acumular estoque. Resolveu, então. fazer uma erradicação."

O Dr. Osvaldo Aranha entrou com uma proposta na ONU para criar um acordo

internacional em que pudesse ser estabelecido um sistema de quotas para cada país.

visando disciplinar a oferta mundial e elevar os preços.

`A indústria mundial naquela época estava entrando em hecatombe, porque os

preços estavam muito baixos. Por isso. ela unha interesse em que houvesse uma eleva-

ção. Hoje esse fato não está acontecendo. Então, naquela ocasião. a ONU recebeu a

proposta do Dr. Osvaldo Aranha. que era Ministro da Fazenda, por intermédio do ltamaraty.

"( ... ) o Brasil foi muito chantageado. tendo de abrir mão de quotas para vários

países produtores e de beneficiá-los, para conseguir a cooperação de todos. Com
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isso, finalmente, em 1962. com a aprovação de todos os países consumidores, lidera-

dos pelos Estados Unidos, foi possível manter o preço do café. durante 25 anos, em

torno de US$150 a saca."

A única forma para conquistar o mercado do chá é oferecer a quem o consome

uma bebida similar ( ... ). Para conquistar esse mercado, produto de uma política inter-

nacional, o governo brasileiro resolveu, em 1965, dar cinco concessões para quem

montasse fábrica de café solúvel no Brasil a fim de exportar para esses países do chá,

com subsídio e auxilio do governo brasileiro. Compareceram 72 empresas, das quais

foram selecionadas, inicialmente, 15. Dessas, foram escolhidas cinco..."

Não tenho dúvida de que esse período do acordo internacional permitiu ao Brasil

tirar daqui todas as empresas exportadoras estrangeiras e deixar as nacionais. Nossas

empresas tomaram conta do mercado mundial de café. Abriram filiais em Londres e

Nova lorque. passaram a trabalhar com o café da Indonésia, com o café da África"

"( ... ) mas não podemos deixar de reconhecer que a participação do Instituto

Brasileiro do Café - IBC - foi muito grande e importante ao estabelecer uma política

favorável às empresas brasileiras."

"Realmente acabaram com o acordo e. no ano seguinte, houve um resultado

fantástico. A exportação caiu de 18 milhões de sacas para 8 milhões. O preço da saca

de café passou de US$150 para US$30 e quebrou todo mundo. Os pobres coitados

dos outros países, miseráveis, tinham estoques. Pegaram o estoque e jogaram no

mercado mundial. Até hoje estamos convivendo com essa crise."

`Nos 202 anos que exporta café, o País comprou. queimou e guardou o refe-

rente a 3% do total produzido. Vocês que estão na lavoura, lembrem-se disso: com

esses 3%, que são ridículos, [o Brasil] transformou-se de uma colônia portuguesa

inviável numa das dez maiores economias do mundo. O café, sozinho, foi o respon-

sável por isso. No total, o Brasil não comprou nem queimou mais que 180 milhões

de sacas. E vejam quanto exportamos! Para o governo, é um grande negócio com-

prar, retirar e revender em momentos oportunos.



3.2 - Cenário da cafeicultura
Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil - 24,64 milhões de sacas na

safra 2002103 -, com cerca de 52,1% da produção nacional. O parque cafeeiro do

Estado já superou 3 bilhões de pés plantados e 1,2 milhão de hectares, abrangendo

mais de 90 mil propriedades e aproximadamente 85% dos municípios do Estado, ou

seja. 697 municípios.

A retomada do crescimento da cafeicultura mineira é evidenciada pela produção

superior a 1.8 bilhão de mudas de café nos últimos sete anos. uma média de 257

milhões de mudas!ano.

Minas consumiu cerca de 7,5% da sua produção total na safra 2002103, ou seja.

1.84 milhão de sacas/ano, em um consumo per capita médio de seis quilogramas por

habitante/ano, maior que o consumo nacional (4.84 kg/hab/ano).

3.2. 1 - Importância do café
A importância socioeconômica da cultura do café em Minas è evidenciada pela

geração de 4 milhões de empregos e pelo consumo de mais de 22 bilhões de xícaras

de café, constituindo uma das maiores cadeias produtivas do agronegõcio mineiro.

O Estado exporta 89% de sua produção para outros estados e países (22.80

milhões de sacas em 2002103). o que representa 70% de todo o café exportado

pelo Brasil. Considerando toda essa exportação em café verde ao preço médio

de R$182 a saca, ou seja, aproximadamente US$51 a saca (nos últimos dez anos

este preço médio foi de US$110 a saca), temos a possibilidade de gerar, em

média. R$ 4.15 bilhões por ano.

3.2.2 - Panorama do café em Minas Gerais
1.1 milhão de hectares de café;

15 sacas de café /hectare;
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mais de 90 mil propriedades em 697 municípios:

70% da produção vem de propriedades com menos de 10 hectares;

4 milhões de empregos diretos e indiretos;

• 30 maior produto de exportação da economia mineira;

• 25% do P18 do agronegócio mineiro;

• todos os tipos de sistema de produção e qualidades de café estão em

Minas Gerais;

• 92,5% do café produzido é exportado:

• 11% da produção é industrializada;

• 280 empresas de torrefação, o que corresponde a 16% do parque nacional:

• apenas uma indústria de café solúvel;

• 9% de todo o café produzido no País é consumido no Estado;

70% do café exportado pelo Brasil sai de

Minas Gerais;

• maior sistema coüperalivïsta de café do

mundo:

• regiões produtoras: Sul (46.6%), Cerrado

(23.7%). Matas e Chapada (29,7%);

• Programa de Certificação de Origem.

•	pfj•

3.2.3 - Evolução da distribuição espacial do café
em Minas Gerais - 1990/2001

São necessários dez anos aproximadamente para se pesquisar uma variedade

nova de café para plantio, e a tomada da decisão de se investir em sua implantação

tem um horizonte de investimento de aproximadamente 15 anos.

Levando em consideração as características de produção de uma cultura

perene e com alto valor de investimento, notamos a dificuldade de mudança de

atividade num curto espaço de tempo.
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Em regiões montanhosas de Minas Gerais, o café é uma das poucas culturas

com capacidade de geração de emprego e de renda para os municípios.

Essas características ficam claras nos mapas a seguir. De 1990 a 2001, temos a

mesma distribuição espacial da cultura em Minas Gerais e nas mesmas microrregiões.
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3.2.4 - Panorama do café no Brasil
O Brasil é um país que apresenta vantagens na produção do café. mas tem tido

pouca habilidade para gerar políticas que possibilitem manter sua posição de lideran-

ça e remunerar satisfatoriamente os agentes da cadeia.
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Historicamente o Brasil ocupa a posição de maior produtor e exportador de café

no mercado internacional. Entre 1900 e 1909, era responsável por 77% das exporta-

ções mundiais do produto: chegou a responder por 20%: recupera hoje a participação

no mercado internacional, com 40%.

O que se configura é uma perda significativa da importância do café na economia

geral do País e, em conseqüência disso. perda de interesse político-econômico. Em

Minas Gerais. tem sido feito um grande esforço para mudar esse cenário devido à

enorme importância do produto para o Estado.

Os dados abaixo retratam a situação do café no País:

• 800 mil empregos fixos ao ano;

• 8.4 milhões de postos de trabalho:

• receita bruta potencial de R$ 9 bilhões ao ano;

• potencial de geração de U$3 bilhões anuais em divisas;

• o café é cultivado em 14 estados e 1.850 municípios brasileiros;

• a maioria dos municípios produtores de café estão posicionados nos grupos

de médio e alto índice de Desenvolvimento Humano (IDH);

• 90% dos produtores têm área inferior a 100 hectares de café;

• 36% têm área menor que 10 hectares:

2,3 milhões de hectares plantados

1.500 torrefadoras com 3 mil marcas:'

• 10 indústrias de café solúvel;

• 220 empresas exportadoras:

consumo interno médio de 14 milhões de sacas por ano.

3.2.5 - Principais países produtores

O Brasil é o principal produtor. com  participação média anual no mercado mundial de

27,6% (média das nove últimas safras). e atingiu. na última safra. 40% do markel share.
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Os cinco maiores países produtores contribuem com mais de 66% do total pro-

duzido e participam com 57.9% da oferta mundial do produto.

Principais palses consumidores de café

Italia	França	
6,O°	

Brasil

A,6°	4.7°o

Nos últimos sete anos, apenas o Brasil e o Vietnã. dentre os principais produto-

res mundiais, aumentaram a produção. O Brasil teve um crescimento ainda mais

substancial, pois sua produção aumentou constantemente no período. ao  contrário do

Vietnã. que estabilizou o crescimento em 10 milhões de sacas nos últimos três anos.

3.2.6 - Crescimento da população mundial e
consumo per capita de café

A população mundial cresceu, nos últimos 13 anos. 20.23%, passando de 5.19

hihões, em 1989. para 6,24 bilhões, em 2002. O café. no mesmo período, caiu 10%

ni consumo per capita. passando de 1,21 kghabano para 1.09 kg/hab1ano.

O predomínio do consumo é nos países desenvolvidos. Os seis principais consu-

midc'es (EUA, Brasil, Alemanha. Japão. França e Itália), com 9.83% da população mun-

ão responsáveis por mais de 55% do consumo mundial de café.

Os EUA (18.5%). o Brasil (12,5%) ea Alemanha (8,8%) representam. aproxima-

::iente. 40% do consumo mundial. Verificamos que 97.8 % da população mundial

consome apenas cerca de 0.94kgIhab/ano, ou seja, oito vezes menos que o consumo

medio desses seis países.

As pesquisas evidenciam também que 18% da população mundial é responsá-

vel por mais de 80% do consumo total de café, demonstrando o baixo consumo de

café pelo maior contingente das populacões.
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3.2.7 - Produção, consumo e exportação
O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. E ta rribem o segindo

maior consumidor desse produto.

A produção, nos últimos 11 anos. foi. em rnecia. ao 28.38 mhães de sacas ano,

e as exportações nesse período atingiram uma média de 19,12 milhões de sacasiano

O consumo de café, no mesmo período, teve crescimento de 60%, passando de 8.9

milhões de sacas em 1992i93 para 14.2 milhões de sacas na safra 2002 03.
Piodução. Consumo e Exportação de Café.

em milhões de sacas de 60 kg - Brasil

5O.O	 (equivalente a grão verde)

4t,Ol	[,,Produço	Coasumo -	Exporta,

40,04	 -.

20,0	
o

Fonte: Usda, Embrapa, Conab, Abic, Cecafé
As participações do café torrado e do solúvel no total exportado em 2002 foram.

respectivamente. de 0.23% e de 9.16%, evidenciando que mais de 90OI das exporta-

ções brasileiras ainda são de café verde (conillon + arábica).

Porcentagem de participação, por tipo de cafo
exportado em 2002

Soluvel	Torrado
023",

Coniflon	,,-, -	-

151j_HI I[)
F,,,n.. CECAFI!



Países como a Alemanha e a Itália não produzem café mas são os maiores

reexportadores do produto. sendo responsáveis por 50% do café reexportado no mundo.

Reexportação de café por países compradores de café verde

Região	USS milhões	Sacas mil
Mundo	 977	-- 5370
Itália	 269,7	1150
Alemanha	203,8	1310
EUA	 164,2	800
Brasil	 4,41	69

Fonte: Slndicafé/ONU

3.3 - Características da cultura cafeeira e sua
interferência nos preços

A cafeicultura tem um comportamento que pode ser descrito em três ciclos: o

plurianual. o bianual e o intra-anual, que implicam diretamente a sazonalidade da

produção e a variação dos preços.

O ciclo plurianual deve-se a uma elevada defasagem de tempo entre a for-

mação do parque cafeeiro e a sua entrada em produção (três a quatro anos, em

média), que gera instabilidade crônica nas variáveis de produção e preços. Essa

instabilidade é potencializada pela formação de estoques, tanto nos países pro-

dutores quanto nos importadores.

O ciclo bianual é determinado pelo fato de um ano com grande florada dos pés

de café ser seguido por outro com pequena florada (é esta que garante a geração dos

frutos). Tal oscilação é decorrente do esgotamento da planta, que necessita de um

ano para se recuperar e gerar uma nova grande florada. Assim. mesmo em condições

climáticas estáveis (sem geada. sem seca e sem excesso de chuvas), uma grande

produção em determinado ano é seguida de uma produção menor no ano seguinte.

Devido ao fato de o café não gerar uma produção contínua ao longo do ano, há a

definição de duas fases: safra (aumento de oferta) e entressafra (redução na oferta),

o que acaba gerando variação intra-anual dos preços.
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Além de ser uma cultura perene, com investimentos fixos elevados, uma pers-

pectiva de produção entre 10 e 30 anos e elevado consumo de insumos, temos

intensa sazonalidade de produção, o que se reflete nos preços; faz-se, assim, ne-

cessário viabilizar o ordenamento, a estocagem e a regulamentação da

comercialização mediante políticas públicas eficazes.

o
o .- tu c .t tfl O t-	O O	tu o,

a	 *—eoM3J

Rrg	g

3.4 - Uma visão do mercado mundial de café

O Brasil se tornou a cafeicultura mais competitiva do mundo, investiu em

melhoria da qualidade do produto, bateu recordes de produção e exportação.

Em 250 anos de cafeicultura comercial, o País sempre liderou a exportação e

a produção mundial.

Com a ruptura do Acordo Internacional do Café, em 1989. o mercado inter-

nacional perdeu o ajuste de oferta e demanda e passou a ser regido pelo mercado. A

falta de políticas estratégicas por parte dos países produtores e a grande concentração

de empresas compradoras internacionais, agravadas pelo aumento da produção, prin-

cipalmente no Brasil, transferiram toda a riqueza gerada pelos países produtores

para os países consumidores, concentrando-a em poucas empresas do varejo.



No início dos anos 90, segundo a Organização Internacional do Café - OIC -, as

vendas mundiais do produto no varejo eram de US$ 30 bilhões por ano, e os países

produtores ficavam com 113 (de US$ 1 0 a 21 bilhões). Em 2001. dos US$70 bilhões

movimentados com café. apenas US$ 5.6 bilhões chegaram aos países produtores.

Distribuição da renda do café no mundo
ANO NOt'EGOQO 1 Países Produtores Países Consumidores

CAFÉ	% 1	us$	T/

1991 US$3übilhões	30	9tlhões	70	21Llhões
1 US$ 70 bilhões	1 8	5.6 bilhões	1 92	92 bilhões

Fonte: adam

Em uma década. o negócio mais que duplicou, mas o rendimento de quem pro-

duziu caiu pela metade e a participação nos ganhos ficou quatro vezes menor.

Essa concentração pode ser verificada analisando-se a cadeia produtiva do café:

300 mil produtores vendem seu produto para 1.500 torrefadoras brasileiras, das quais

apenas quatro são responsáveis por 43% do mercado nacional, e para dez empresas

de café solúvel, uma delas com 80% do volume de vendas.

Participação das principais marcas de café no mercado
brasileiro

Empresa	 Marcas	 Origem	%Participação
Sara Lee	Pilão. Café do Ponto	EUA	27,6

e_Caboclo
Nestlé  	Nescafé	Suíça	6,1
Strauss - Elite	Três Corações	Israel	4,8
Melitta	 Melitta	 Alemanha	4,0
TOTAL	 -	 -	 42,5

Fonte: Consumer Chek Brazil 2000

No mercado internacional, a concentração é ainda maior: de 220 empre-

sas exportadoras, dez representam 60% da exportação de todo o café produ-

zido no País e vendem para cinco grandes compradores internacionais, que

detêm 69% do comércio mundial.
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Participação de firmas líderes na indústria de café torrado e moído no mercado internacional

Firmas Lideres	País de origem Market-share (1999)
Nestlé 	Suíça	25%
PhilipMorris (Kraft Jacobs Suchard- KJS)	EUA	2490
Sara Lee/ Douwe Egberts	 EUA	7%
Procter & Gamble	 EUA	7%
Tshibo 1 Edusho 	Alemanha	6%
Total 	-	69%

Fonte: Cankorell 2000

A falta de políficas públicas adequadas e de sensibilidade do governo para

implementar, na hora correta e em tempo hábil, ações em defesa do interesse nacio-

nal têm remetido a renda produzida para outros países. colocando em risco a segu-

rança dos nossos empregos e aumentando as dificuldades para novas políticas.

Fica clara a transferência de renda demonstrada nos gráficos a seguir, segundo

os quais o Brasil atinge níveis crescentes e recordes de produção e exportação, mas,

apesar disso, sofre quedas substanciais na receita cambial. Os preços baixos do pro-

duto levam ao aumento dos estoques internacionais.

De 1994 a 2002. o Brasil praticamente duplicou o volume de café exportado. mas

as receitas cambiais caííam 50%. A saca de café exportada passou de U$150 ao

patamar de US$47 em 2002. o que significou uma redução de 2/3 no período.

Exportações brasileiras de 1994 a 2002

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fonte: CNAJCecafé
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Aumento de estoques no países consumidores de 1995 a 2003

Fonte: Conab / CNA

A queda de preços para o produtor não é acompanhada por queda de preço

significativa para o consumidor. O que se percebe é justamente o contrário: aumento

nos preços para o consumidor. mesmo com trajetórias de preços declinantes para os

países produtores nos úlfimos dez anos.

Trajetória de preços reais nos países produtores desde 1983
US$ I libra peso

o ii

Trajetória de preços pagos pelos consumidores

828384858687888ggo9192g3g49599798990001
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3.5 - A qualidade do café torrado e moído
Além de o consumidor estar pagando mais pelo produto final, a qualidade dos

cafés não tem acompanhado a preocupação com a saúde humana e as imposições

da legislação, de rotulagem e qualidade.

Dados do Procon-MG apresentados à Comissão constatam a baixa qualidade

dos cafés comercializados no mercado interno. Foram instaurados 23 procedimentos

administrativos contra marcas de café no ano de 2003. Das 23 amostras analisadas,

14 apresentaram impurezas, sendo que dessas, 13 tinham índices de impureza entre

5.7% e 18% (o permitido é 1%). Tipos de impurezas encontradas: cascas. paus, ami-

do de milho, areia, terra e casca de cevada. Todas foram consideradas impróprias

para uso e consumo devido às impurezas e/ou não-atendimento da legislação quanto

à rotulagem e às informações nutricionais.

3.6 - Custos de produção e perda de renda da
cafeicultura brasileira

O ano de 2003 é o quarto consecutivo em que os preços internacionais do

café se encontram abaixo dos preços remuneratÓrios para a atividade, implican-

do perda de renda para o setor produtivo e, conseqüentemente, para toda a ca-

deia produtiva. Além de preços abaixo do custo de produção, os produtores rurais

têm convivido com um grande aumento dos custos dos insumos, principalmente

fertilizantes e agroquímicos.
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Fonte: Faemg / Cooparaíso

Essa situação tem gerado queda de 60% no poder de compra dos cafeicultores

quando se compara a relação de troca entre os preços que são pagos pelos insumos

e os valores recebidos pela saca de café.

Preços médios recebidos pelos produtores de café
arábica e preços pagos por fertilizantes e agroquímicos

250

200

150

so

o IrlEi.
9495 95

Csfe	 11MedtaA9,o<o,ccs	rl,Itzantes	-

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa
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3.7 - Outros dados

Estrutura fundiária em Minas Gerais
Área da	 N' de

	

propriedade	propriedades
(ha)

<10	 131.654	 36
lOalOO	 195.677	 53
100a1.000	 40.451	 10

11.000a 10.0000	 1.109	 1
10.000	 43	 O

Sem declaração	 43	 O
Total	 368.977	100
1-orne: lbUít-aemg
Evolução da área produtiva do café no Brasil - 196912002
Estado_______ f 1969	1981	1989	1994	2002
Paraná	1	45.3	25,6	16,3	8,8	5,0
São Paulo	1	30,0	34,0	21,4	13,0	12,3
Minas Gerais 1	11,5	21,4	31,5	42,5	52,1

	

rito Santo_J_	8,6	11,1	16,8	21,5 - 19,0
Outros	j	4,61	7,9	14,0	1 4,21	16,6

Fonte: Cecafé

Pessoas beneficiadas direta e indiretamente na cadeia do café
Estados	Ama em	W de	Pessoas	Pessoas	Pessoas

	

produção	cafeeiros	empregridas/dia	beneficiadas	beneficiadas
(fia)	(1.000 covas)	(média)	dimetamentS	indiretamente

	

(média)	(média)
Minas Gerais	1.062000.	2.295.300	307.980	- 1.231.9201	3695_760
Espírito Sarno	538.960	1.130.920	156.298 - -	 . 875.576
São Paulo	 228.520	418.120	66.271	265084j	795.252
Parar,8	 120 .0001	284.000	34.800	139.200141700
Bahia	 101140	276378	29.417	11_!.66B53.OQ4
Rondônia	 208 000	302.500	60.320	241 2801	723.840

Total	 2.346.780	4.885.0781	680.5661	2.722.2641	8.166.792

IA
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Perda de renda na cafeicultura

Ano	Sacas	 Receita	Preço médio

exportadas	cambial (US$)	por saca (US$)

1994	17.271.795	2.542.088	150,4

2002 1 27.993.048	1.355.636	46,2

Fonte: Cecafé/Decex/MDIC

Exportações de café arábica, conilion, solúvel e torrado, de 1997 a 200
Afl	 \'	 t,,c	'.	 1, FC hç	 1 . ....tu' I!R'Ç 3

1	 1	 1	 I3	 II

PI

Foflt. C.e.I. 'Ah,,.. SDC,M.s C.

Produção brasileira de arábica e conilion - mil sacas de 60 Kg

ANO/SAFIRA ARABICA%	CONILLON	o	TOTAL

	

85/86	29.930	91.81	2.670	8.19	32.600	100

	

86/87	10.050	74.44	1	3.450	25,56	13 500	100

	

87/88	40.300	93,94	1	2.600	6.06	42.900	100

	

8889	18.800	83.56	3.700	16,44	22 . 500	100

	

89/90	22.600	88,98	2.800	11.02 25.400	100

	

90.91	22.950	81.67	5.150	18.33	28.100	100

	

9192	22.500	82.12	4.900	17,88	27.400	100

	

9293(1)	14.200	75.53	4.600	24,47	18.800	100

	

93,94(2)	16.550	76.91	4.970	23,09	21.520	100
94ffi 	19.100	84,51	3.500	15,49	22.600	100

	

95.-96(4)	14.000	83,33	2.800	16 .67	16 . 800	100
96/97(4)	22.300	81,09	5.200	18,91	27.500	100

	

97/98	14,900	79,00	3.96	1	21.00	18.860	100

	

98.99	29.410	86,60	4.540	13,40	31950	100

	

99/00	22.750	83,70	4.420	16,30	27170	100

	

00/01	24.710	79.50	6.390	2050	31.100	100

	

00/02	19.400	70.60	8.090	29,40	27.490	100

Fonte: (1) Ate 1989.90. pesquisa realizada pelo IBC: a partir de 1990/91 até 92/93. pesquisa feita pelo
Citoma / Rayner Coltee Inlemational (2) 1993/94 E.D.& F. Manilotarce(lno M9rllri (3) Unicaté(4) 95/96 a
9697 Usda' Ernbrapa
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Produção mundial de café em sacas de 60 Kg
20012002

Robusta i Arabica 1	Total

1 Brasil	10.000 000 23.000.000133

1 Vietnã	12.870.000	130.000 13
Colômbia	O 11 500.000 11
Indonésia	5.500.000	500000 6

)tvlexco	000.000 5.300 000 5
India	3.433.000 1.983.600 5

1 Guatemala	27.000 4973.0001 5
Ciiaa(bt.tabn 4.800.0001- 01 4

1 Etiopia	
--

01 39000001 3
Ol Honduras	0O::3.000  000 3

Fonte: Commodity Expert

Produção brasileira de café - anos/safra - milhões de sacas de 60 Kg



4— CONCLUSÕES
A partir da análise dos depoimentos e documentos entregues à Comissão, pode-

mos concluir que:

a) a cafeicultura mineira está passando por uma crise sem precedentes. espe-

cialmente no segmento de produção primária, em função de os preços médios pagos

ao produtor nos últimos quatro anos não remunerarem sequer os custos de produção.

Tal fato tem levado â descapitalização do setor e provocado um endividamento enor-

me dos produtores, além de refletir na cadeia de produção como um todo:

b) os baixos preços do produto, que são ditados pelos mercados internacionais,

indicam uma contínua transferência de renda dos países produtores para os países

comercializadores, que hoje detêm cerca de 92% das receitas do setor:

c) a inadequada gestão das políticas públicas orderadoras de mercado por par-

te do governo federal. que vem abdicando do seu papel estratégico, contribui para o

aprofundamento da crise da cafeicultura:

d) a importância socioeconômica da cafeicultura nacional e mineira contrasta

com sua fragilidade frente a um mercado internacional altamente concentrado e

oligopolizado. dominado por países ricos e desenvolvidos:

e) o Brasil, pela sua condição de maior produtor mundial, deve ser o maior inte-

ressado em dominar as políticas internacionais do café e assumir a liderança das

atividades de industrialização e comercialização do produto, sob pena de perda de

renda, empregos e divisas gerados pelo setor:

f) um programa de estoques e políticas estratégicas para regular a oferta inter-

nacional de café são fundamentais para garantir a renda da cadeia de produção;

g) o café é verdadeiramente um ativo financeiro, devendo ser tratado como tal:

h) o mercado interno está abandonado à auto-regulamentação. e é urgente que

o poder público intervenha e normatize a produção do café e sua fiscalização, tendo

em vista a qualidade do produto:

47



i) a organização da produção, o desenvolvimento e a difusão de tecnologia, a

certificação de qualidade e a rastreabilidade interferem diretamente na competitividade

da cadeia produtiva do café frente às instabilidades do mercado. devendo o Estado

retornar parte da contribuição fiscal do setor em forma de ações de apoio e recursos

para essas atividades;

j) a política tributária estadual para a cafeicultura é inadequada à dinâmica ne-

cessária para a comercialização do produto. Os países que dominam o comércio

internacional do café. como a Alemanha e a Itália, o fazem em razão do alto dinamis-

mo de seu empresariado, aliado à baixa intervenção estatal nos seus mercados;

k) a inadequação da política tributána também ocorre no que diz respeito à pau-

ta. que não reflete a complexidade de tipos e qualidades de grãos existentes: à

metodologia, que dificulta a aquisição. o rebeneficiamento e a formação de biends de-

mandados pelos compradores: e à carga tributária, que desestimula a implantação de

indústrias em território mineiro. O perfil exportador da cafeicultura mineira, tanto para o

mercado interno quanto para o externo, aprofunda a necessidade de ajustes tributários;

1) por se caracterizar pela predominância de pequenas áreas e pela sazonalidade

da demanda de mão-de-obra, a cafeicultura mineira é penalizada pelos excessos da

regulamentação trabalhista imposta pela legislação atual;

m) o Brasil, como maior produtor mundial, e, por conseqüência, Minas Gerais,

como maior produtor nacional, têm que assumir uma postura mais agressiva na con-

quista de mercados externos e na liderança do setor cafeeiro internacional.



5- RECOMENDAÇÕES

A seguir, são apresentadas as recomendações extraídas das propostas

apresentadas à Comissão no decorrer dos trabalhos. agrupadas pelos respec-

tivos destinatários:

5.1 - À Bancada do Café no Congresso Nacional:

que sejam mantidos os instrumentos: Política de Garantia de Preço Mínimo -

PGPM -, Empréstimo do Governo Federal - EGF - e Contratos de Opção de Venda,

orientados por acompanhamento de dados setoriais, a fim de garantir referências de

preços para o mercado superiores aos custos médios de produção:

que se apresente projeto de lei criando o Sistema Estratégico Nacional do

Café, composto pelo atual Conselho Deliberativo de Políhca do Café - CDPC - e por

um órgão execuvo a ser criado. a Agência Nacional do Café. que passará a gerenciar

os recursos do Funcafé:

que seja proposto e implantado um plano agrícola de médio prazo. até 2006,

considerando a bianualidade da produção e os aspectos sazonais do setor. de forma

a estabelecer o ordenamento de safra. o plantio de novos cafezais, os recursos finan-

ceiros e a política de estoques reguladores:

que se faça a defesa de maior autonomia dos acordos firmados entre traba-

lhadores e empregadores, quando do debate desses temas no Congresso Nacional.

Observação: essas recomendações devem ser encaminhadas também ao Mi-

nistério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento.
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5.2 - Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:

• que sejam realizados investimentos na adequação da infra-estrutura de

armazenamento do café em Minas Gerais, em especial nas regiões da Zona da Mata

e do Vale do Jequitinhonha, como medida estruturante para o desenvolvimento eco-

nômico dessas áreas:

• que se dê o apoio necessário ao desenvolvimento de um sistema nacional de

previsão e acompanhamento de safra de café:

• que seja regulamentada a tolerância à ochratoxina no pó de café para o mer-

cado interno, como forma de proteção da saúde do consumidor e como instrumento

para regular a qualidade de cafés importados;

• que se promova a revisão da classificação oficial do café, adotando também

critérios de qualidade sensorial, e não apenas o de nível de defeitos, e que abranjam

todos os segmentos da cadeia de produção;

• que sejam incentivados:

1) 0 desenvolvimento de produtos à base de café direcionados ao público jovem:

2) o desenvolvimento de produtos que utilizem os grãos defeituosos de café,

gerados pelo beneficiamento:

que se promovam campanhas educativas sobre o preparo da bebida café;

• que sejam estabelecidos:

1)padrões de qualidade para o café e um sistema de fiscalização do café con-

sumido rio mercado interno, com vistas à proteção do consumidor:

2)um sistema de monitoramento da qualidade do café destinado à exportação,

com vistas à defesa da credibilidade do Pais como exportador:

• que se promova a revisão dos registros de defensivos agrícolas aplicáveis à

cafeicultura e a agilização dos processos de registro dos produtos viáveis e ainda não

autorizados para a cultura. com a finalidade de formalizar sua utilização;
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• que se valorize o Consórcio Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café,

por meio da adequação e da garantia de recursos necessários à pesquisa. ajustados

em parceria com o CDPC.

5.3 - Ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central:
• que se elaborem estudos e sejam tomadas providências para a revisão da

relação endividam ento/garantias para empréstimos à atividade cafeeira, retornando

ao patamar original de 1:1.25. posto que a relação 1:2, hoje exigida, compromete a

adequada utilização desses créditos pelo setor;

• que se realizem estudos sobre uma linha de seguro agrícola para o café. com

condições adequadas ao ciclo bienal de produção da cultura;

que se revitalize o Funcafé:

• que sejam utilizados os recursos ainda disponíveis no Funcafé para a media-

ta equalização de taxas de juros da Selic, com a finalidade de liberar novos recursos

para as linhas de financiamento do café;

• que se permita a utilização dos recursos oriundos do Funcafé para cri ar mo-

delos de financiamento baseados no produto (garantia mercantil). aliados a mecanis-

mos de proteção de preço (Fundo de Aval).

Observação: essas recomendações devem ser encaminhadas também ao Mi-

nistério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento.

5.4 - Ao Ministério das Relações Exteriores:
• que se desenvolvam ações de contraposição à prática oligopolista no mercado

nacional e internacional de comercialização do café:

*que sejam desenvolvidas, no âmbito da Organização Internacional do Café - OlC

-, políticas que conduzam o Brasil, e em particular Minas Gerais. à posição de lideran-

ça mundial do café, adequada à importância da produção nacional nos fluxos do

produto no mundo e à importância socioeconômica do café para a nação brasileira;
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que se realizem gestões com vistas à revitalização da Associação dos Países

Produtores de Café - APPC;

que se realizem gestões para deslocar a sede da APPC para Minas Gerais;

que se envidem esforços para a cação do Parlamento Internacional do Café,

sediado em Minas Gerais, como forma de congregar entidades nacionais e estrangei-

ras ligadas ao café, à promoção de espaços de negociação, ao desenvolvimento de

estratégias globais para direcionar a produção e o mercado internacional do produto;

que se proponha a criação de um fundo internacional para o café, com base em

acordos com os países produtores, com o objetivo de dar suporte ao desenvolvimento

da cultura em nível mundial e de amenizar as crises locais.

Observação: essas recomendações devem ser encaminhadas também ao

Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento.

5.5 - À Superintendência Regional do Ministério
do Trabalho e do Emprego. à Fetaemg e à Faemg:

que seja constituído um grupo de estudos com representantes das três entida-

des para:

1) propor novos procedimentos que facilitem o relacionamento entre o trabalha-

dor e o empregador na área rural. em especial nas regiões cafeeiras, principalmente

no tocante aos serviços temporários e às normas regulamentadoras relativas à segu-

rança e à higiene do trabalho rural:

2) aproximar a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego, lotada nas regiões

cafeeiras. do produtor e do trabalhador rural, de modo a possibilitar um melhor conheci-

mento das necessidades e obrigações mútuas, favorecendo a sintonia entre as partes:

3) estabelecer metodologia de contratação de trabalhadores rurais avulsos por

meio dos sindicatos de trabalhadores, similar à adotada para o trabalhador portuário.
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5.6 - À Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento:

que sejam incentivados:

1)o desenvolvimento de produtos à base de café direcionados ao público

jovem;

2) o desenvolvimento de produtos industriais que utilizem, como matéria-

prima, os grãos defeituosos de café gerados pelo beneficiamento.

5.7 - À Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia:
que sejam alocados recursos da Fapemig, de forma sistemática. em projetos

de pesquisa de café, uma vez que as verbas do Consórcio Nacional de Pesquisa e

Desenvolvimento do Café são insuficientes para atender as demandas do setor.

5.8 - À Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

que se imprima maior celeridade à tramitação do Projeto de Lei n ç 241/2003,

que dispõe sobre a inclusão do leite na merenda escolar, de forma que as crianças

mineiras possam tomar o tradicional "café com leite" nas escolas, uma vez que se

encontra em vigor a Lei n 2 14.132. de 2001. inclui o café na merenda dos alunos das

escolas públicas estaduais.
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ANEXO 1

PROJETOS DE LEI E
REQUERIMENTOS



Projeto de Lei n	/2003

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio

ao Desenvolvimento da Cafeicultura.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - A Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da Cafeicultura tem

por objetivo promover a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva do café, com

vistas à geração de renda, empregos e divisas para o Estado.

Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada em articulação

com os setores de produção, beneficiamento, industrialização, comercialização e com

os trabalhadores rurais.

Art. 2 - A Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da Cafeicultura obser-

vará as seguintes diretrizes:

- reconhecimento da importância da cafeicultura na fixação do homem no cam-

po e na geração de renda. empregos e divisas para o Estado;

li - integração das ações públicas e privadas para o setor;

III - apoio e incentivo à organização da produção e do produtor rural;

IV - valorização da qualidade e da rastreabilidade do café como parâmetros

norteadores da ação do Estado;

V - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à divulgação de tecnologias apli-

cáveis a todas as fases da cadeia de produção que impliquem na melhoria da qualida-

de, da produtividade e na agregação de valor ao café:

VI - incentivo à assistência técnica e à extensão rural quanto às técnicas de

manejo agrícola e de pós-colheita;
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VII - empreendimento de ações específicas e adequadas a cada região produto-

ra de café do Estado:

VIII - busca e disponibilização de informações estratégicas para o setor cafeeiro.

Art. 39_ Compete ao Poder Executivo, na coordenação e implantação da política

de que trata esta lei:

- promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia produtiva de café:

li - estabelecer sistema de informação da cadeia de produção de café:

III - promover o mapeamento sistemático do parque cafeeiro de Minas Gerais:

IV - destinar recursos específicos para a pesquisa, fiscalização, assistência téc-

nica e extensão rural:

V - prestar assistência técnica ao produtor rural, podendo estabelecer parcerias

com estabelecimentos de ensino, sindicatos e cooperativas para esse fim:

VI - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para a pesquisa, o

desenvolvimento e a transferência de tecnologias que visem ã melhoria da produtivi-

dade e da qualidade dos setores de produção e de processamento do café:

VII - criar linhas de financiamento especiais para:

a) o investimento na implantação. melhoria ou ampliação de infra-estrutura de

pôs-colheita, beneficiamento e armazenamento de café por produtor, grupo de produ-

tores, associações ou cooperativa de produtores:

b) o investimento na implantação, melhoria ou ampliação de unidades de

processamento de café por cooperativas ou associações de produtores:

VIII - estimular a ampliação e a modernização do parque industrial da cafeicultu-

ra mineira por meio da concessão de incentivos fiscais e financeiros, bem como pela

melhoria dos serviços e equipamentos de infra-estrutura:

IX - estabelecer procedimentos para a certificação de origem e qualidade do

café para toda a cadeia produtiva:
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X - estabelecer parâmetros para a rotulagem do café industrializado no Estado.

Art. 52 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 79_ Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

Justificação: O café. como um dos principais produtos da agropecuária mineira,

é de extrema importância sodoeconômica para o Estado. Além dos mais de 4 milhões de

empregos gerados pela cafeicultura. o volume de divisas internalizadas pela comercialização

externa do café é significativo. Ademais. Minas é o Estado que mais consome café no

Brasil, sendo portanto intensa também a comercialização interna do produto. Ainda com

relação ao País. Minas produz hoje 52% do café do Brasil.

Todos esses fatores e muitos outros indicam que a cafeicultura deve ser regida por

um política pública específica e que projete o Estado como liderança nacional e, se possí-

vel, internacional. A presente proposição vem preencher esse espaço e tem a pretensão

de ser um modelo para uma Política Nacional de Desenvolvimento da Cafeicultura.
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Projeto de Lei n	/2003

Acrescenta dispositivos à Lei n' 6.763, de 1975,

que consolida a legislação tributária estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - A Lei n1 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescida

dos seguintes dispositivos:

"Art. - O disposto no art. 40 da Lei n. 14.699. de 6 de agosto de 2003, aplica-se

também às sociedades exportadoras de café, às cooperativas de cafeicultores e aos

produtores rurais do Estado que se utilizaram de seus próprios talonários fiscais, res-

salvados os casos de dolo, simulação ou fraude.":

"Art - O produtores rurais e cooperativas inscritas no cadastro geral do ICMS do

Estado ficam desobrigados do recolhimento da diferença de alíquota do ICMS exis-

tente entre as alíquotas internas e interestaduais. quando da entrada em território

mineiro de bens de consumo e ativo imobilizado adquiridos em outras unidades da

federação.".

Ari. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39_ Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira



Justificação: O projeto de lei em tela propõe duas medidas visando promover

justiça tributáda e fiscal. Essas medidas não esbarram no disposto no art. 14, inciso II,

da Lei Complementar Federal n 101. de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade

Fiscal, pois não resultam em nova renúncia de receita e sim conferem às cooperativas

de cafeicultores, às empresas exportadoras de café e a todos os demais produtores que

utilizaram talonário próprio para preenchimento da documentação fiscal relativa ao café

exportador o mesmo tratamento isonômico assegurado atualmente pela Lei Estadual n

14.699. de 6 de agosto de 2003, aos produtores rurais que apresentaram a mesma

documentação fiscal, desde que emitida pela repartição fazendária.

O artigo 5, capul, e o art. 150. inciso II, da Constituição Federal. asseguram a igual-

dade tributária, vedando tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em

situação equivalente. Esse é o fundamento para a proposta de se acrescentar dispositivo à

Lei n. 6763. de 1975. que consolida a legislação tributária estadual. Dessa forma. o bene-

fício da remissão do credito tributário é estendido para os produtores que utilizaram talonário

próprio para preenchimento das informações fiscais acerca do café exportado.

Por outro lado. a proposição também cuida de eliminar o diferencial de aliquota

exigido pelo Fisco estadual dos contribuintes mineiros que se enquadrem na catego-

ria de cooperativas e produtores rurais que adquirem de outras unidades da Federa-

ção bens de consumo e do ativo imobilizado. A alíquota genérica interna do ICMS no

Estado de Minas Gerais é de 18% (dezoito por cento) e as outras unidades da Fede-

ração operam com aliquotas interestaduais de 12% ou 7%, conforme Resolução n

22. de 1989, do Senado Federal. O contribuinte mineiro recolhe. portanto. 6% ou até

mesmo 11% a mais, o que tem sido fator de desaceleração de nossa economia e de

perda de competitividade em relação a outros estados.
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Projeto de Lei n	/2003

Altera a Lei n 14.132, de 2001, que obriga a

inclusão do café na merenda escolar e determi-

na a promoção institucional do produto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - O art. 1 da Lei n u 14.132, de 20 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte parágrafo:

'Art1—(...)

Parágrafo Único - Nas licitações para aquisição de café, devem-se estabele-

cer parâmetros mínimos de qualidade do produto em conformidade com as instru-

ções expedidas pelo órgão de agropecuária competente.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32_ Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003,

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Justificação: A obrigatoriedade de oferecer café. produto tipicamente mineiro.

aos alunos da rede estadual de ensino, estabelecido pela Lei n 2 14.132. de 2001,

tem por objetivo estimular a economia cafeeira não só pelo aumento imediato de

vendas, mas pela formação continuada de consumidores que deverão adquirir para

toda a vida o hábito de tomar café. A norma, porém, é omissa quanto à qualidade

do café a ser oferecido, o que pode comprometer profundamente seus objetivos.

Sabe-se que a qualidade dos produtos oferecidos no mercado é altamente variá-

vel e que as licitações para aquisição do pó de café. sem que haja uma regula-

mentação da qualidade mínima aceitável, induzirá ao fornecimento de bebida de

qualidade ruim, o que acaba por afastar os alunos do hábito de tomar café. O

projeto em tela pretende portanto corrigir essa omissão na legislação e determi-

nar que as licitações sejam preparadas com a inclusão de parâmetros de qualida-

de que garantam os objetivos originais da lei.
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Projeto de Lei n	/2003

Dispõe sobre a utilização de residuos do

beneficiamento do café nas atividades de tor-

refação e moagem de café.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. V - A presença de matérias estranhas e impurezas no café destinado à

torrefação e moagem fica limitada a 1% no máximo.

Parágrafo único - Para efeito desta lei será adotado o conceito de matérias es-

tranhas e impurezas condo na Instrução Normativa n° 8. de 11 de junho de 2003, ou

de outra norma que a suceder.

Art. 22_ A inobservância do disposto no art. 1 9 desta lei submeterá o infrator às

seguintes penas de forma cumulativa:

- advertência:

II - multa de até 20.000 (vinte mil) Ufemgs:

III - apreensão de mercadoria.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões. 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Justificação: A utilização fraudulenta de cascas, paus, grãos verdes, pretos e

ardidos, palhas. entre outras matérias misturadas ao grão de café no processo de

torrefação e moagem levam, por conseqüência. à produção de bebida de baixa qua-

lidade e prejudicial à saúde humana. O presente projeto visa coibir a má-fé de empre-

sas que vêem no comércio fácil de rejeitos de café uma oportunidade de auferir lucro

exorbitante às custas da saúde do consumidor e da deterioração de um hábito tradici-

onal e saudável da população mineira, tomar café.
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Requerimento n2	/2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer a

V. Exa.. na forma regimental, seja solicitada informação à Secretária de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao IMA sobre a revitalização do

Programa de Certificação de Origem e Qualidade do Café - Certicafé -, e sejam

tomadas providências para sua implantação em todas as regiões produtoras de

café e nos segmentos da indústria e comercialização, a fim de garantir a

rastreabilidade do produto e uma classificação homogénea em todo o Estado.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira



Requerimento n2 /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer a V.

Exa., na forma regimental, seja solicitada informação à Secretária de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a regulamentação da Lei n 14.580.

de 2003, que dispõe sobre a rotulagem do café, exigindo a identificação das varie-

dades utilizadas no biend, sua proporção, especificação da qualidade do grão e da

bebida.

Requer, ainda, sejam solicitadas providências para a regulamentação da lei

supramencionada, com o envolvimento de setores da produção e industrialização na

formulação dos padrões e classes de produtos.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer

V. Exa.. na forma regimental, sejam solicitadas providências à Secretária

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o apoio à valori-

zação da Câmara Técnica do Café do Cepa como órgão estratégico para o

setor em Minas Gerais.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer a V.

Exa.. na forma regimental, sejam solicitadas providências à Secretária de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para realização, com urgência. de concurso

público para reposição e adequação do quadro de pesquisadores da Epamig.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados, re-

quer a V. Exa., na forma regimental. seja solicitada à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Econômico a priorização das propriedades cafeeiras

nos programas de eletrificação rural.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer

a V. Exa., na forma regimental, seja solicitada à Secretaria de Estado de De-

senvolvimento Econômico uma avaliação de preços internacionais de defen-

sivos. fertilizantes e demais insumos agrícolas, com a finalidade de balizar ações

para regulação de mercado e controle de cartelização por parte das empresas

distribuidoras no Estado.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer a

V. Exa., na forma regimental, sejam solicitadas providências à Secretaria de Es-

tado de Governo para regulamentar a aquisição de café pelo Estado, com a

introdução, nos editais de licitação ou cartas convites, de parâmetros mínimos de

qualidade do produto.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

72



Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados, re-

quer a V. Exa.. na forma regimental, sejam encaminhadas ao Secretário de

Estado da Fazenda as propostas de alterações no Regulamento do ICMS,

abaixo transcritas:

a) manutenção integral do crédito do ICMS quando das entradas dos

insumos agropecuários praticados com redução de base de cálculo, inclusive

adubos, fertilizantes, rações e concentrados para alimentação animal e milho

a granel, procedendo-se às alterações necessárias no art. 71. inciso IV , do

Regulamento do ICMS, consideradas as saídas em operações internas e in-

terestaduais;
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b) eliminação da exigência de demonstração de desconto proporcional à

redução da base de cálculo do ICMS e de concessão do abatimento do preço

do produto, com indicação expressa, na nota fiscal, para fins de fruição do

beneficio de redução de base de cálculo do ICMS relativa aos insumos desti-

nados para uso na agricultura e pecuária nas saídas em operações internas

e interestaduais;

c) extensão às cooperativas do benefício do diferimento do ICMS nas

operações de saídas praticadas pelas empresas importadoras de adubos sim-

ples e fertilizantes com destino a suas filiais, armazenagem dentro do Esta-

do, produtores rurais e estabelecimentos industriais do produto, procedendo-

se às alterações necessárias no Anexo II. item 24. do Regulamento do ICMS:

d) alteração do regime de apuração do ICMS relativo às operações com

café, alterando-se o regime por operação para o sistema de apuração men-

sal - conta gráfica -, procedendo-se as alterações nos artigos 115, 116 e 125

do Anexo IX do Regulamento do ICMS:

e) revogação do regime especial previsto no art. 12. inciso VII, do Regula-

mento do ICMS, estendendo às operações praticadas com café cru o mesmo

regime estabelecido para transporte dos produtos com tributação diferida do ICMS;

f) estabelecimento do regime normal de apuração do ICMS - conta gráfi-

ca - para fins de aproveitamento do crédito do ICMS de café cru, com altera-

ções nos artigos 117 a 124 do Anexo IX do Regulamento do ICMS:

g) extensão do benefício do diferimento do ICMS nas operações realiza-

das por cooperativas para aquisição de lotes de café de empresas preponde-
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rantemente exportadoras e estabelecimentos atacadistas, com alteração no

art. 111, § 39, do Anexo IX do Regulamento do ICMS:

h) eliminação da exigência do vínculo do ICMS entre as quantidades de

sacas de café adquiridas mediante tributação e aquelas destinadas à expor-

tação ao abrigo da não-incidência, revogando exigência contida no art. 120,

Anexo IX do Regulamento do ICMS;

i) alteração no inciso V, alínea 'c", do art. 12 do Regulamento do ICMS,

eliminando-se a disposição relativa ao encerramento do beneficio do

diferimento do ICMS nas saídas de adubos simples e compostos. fertilizan-

tes, corretivos de solo produzidos no Estado de Minas, para uso na agricultu-

ra, quanto tais mercadorias são destinadas a estabelecimento de microprodutor

e de produtor de pequeno porte".

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

75



Requerimento n /2003

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados. requer a

V. Exa., na forma regimental, seja encaminhado expediente ao Secretário de

Estado da Fazenda para que submeta ao Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz - proposta de isenção do ICMS nas operações de aquisição

de fertilizantes e defensivos não produzidos no Estado.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2003

Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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ANEXO 2

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
RECEBIDOS



DOCUMENTO _________	AUTORIA E LOCAL	DATA
Café - A força que vem de Minas"	Célio Gomes Floriani - Diretor-	18/9/2003

Presidente da Casemg
"Café sem Pobreza" (cópia das	Confederação da Agricultura e	251912003
transparências apresentas e CD)	Pecuária do Brasil — CNA
Impresso (8 páginas) com timbre do	Entregue em Caratinga ao Deputado
Ministério do Trabalho e Emprego -	Dalmo Ribeiro Silva
Subdelegacia do Trabalho e Emprego de
Governador Valadares
Impresso (2 páginas) 'Reivindicação, Luta Entregue em Caratinga ao Deputado
e Proposta do Movimento Sindical para	Dalmo Ribeiro Silva
Organização do Diarista, Bóia-Fria.
Satrista e Trabalho Avulso Rural"
"A Cafeicultura na Região de Caratínga" - Diretor-superintendente da
contém informações e sugestões	Copercafé-Caratinga, entregue ao
-______ 	Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Oficio com descrição da situação dos	Presidente da Associação dos
produtores da região e com reivindicações Cafeicultores da Região de

Caratinga, Narcélio Mendes Ferreira,
entregue em Caratinga ao Deputado
Dai mo_Ribeiro Silva

Oficio, Memorial Expositivo	 Diretor-geral do Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil -
Cecafé, Guilherme Braga Abreu
Pires Filho, entregue em Caratinga
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Oficio recebido pelo Presidente da	Carlos Alberto Paulino da Costa
Cooperativa Regional de Cafeicultura em
GuaxupéLtda—reivindicaçôes_________
Impresso (4 páginas)	 Cooperativa Cooxupé	 251912003
(cópia de transparências e CD)
"Sistema de Informações do Agronegócio Superintendente da Conab,	9/1112003
Café - Siac"	 Fernando de Castro Santos
"Cafés do Brasil - safra 200312004 - 2 1	Superintendente da Conab,	911112003
Estimativa (Pré-Colheita) junho/2003"	Fernando de Castro Santos
"Contrato de Opção de Café Novo	Superintendente da Conab,	9111/2003
Instrumento de Comercialização" 	Fernando de Castro Santos
"Acompanhamento Conjuntural de	Superintendente da Conab,	911112003
ProdutosAgrocuários em MG	Fernando de Castro Santos
"Safra Café 200312004 - Estado de Minas Superintendente da Conab,	911112003
Gerais - julho/2003"	 Fernando de Castro Santos
"Contratos de Opção de Venda de Café - Superintendente da Conab.	911112003
exercício 2003" 	Fernando de Castro Santos
Revista do Café - setembro 2002 - n°803 Presidente do Centro de Comércio	1611012003

do Café de Minas Gerais - CCCMG
-' Cleber Marques de Paiva

Oficio apresentando reivindicações e	Presidente do Centro de Comércio	16110/2003
propostas para estabelecer um sistema	do Café de Minas Gerais - CCCMG
tributário compatível com as operações	-' Cleber Marques de Paiva
realizadas pelas empresas.
Oficio referente à Legislação Tributária	Centro de Comércio do Café de	1611012003

Minas Gerais - CCCMG; Cleber
Marques de Paiva
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Centro de Comércio do Café de
Minas Gerais - CCCMG; Cleber
Marques de Paiva
Deputado Silas Brasileiro em Monte
Carmelo 
Sr. José Carlos Siqueira Mundim. do
Sindicato Rural-Monte Carmelo
Lideranças de Monte Carmelo

Cooparaíso

lesse Cunha Lauar, Presidente da
Credicap e outros
Eng° Agr° Ruy Gripp - Núcleo
Regional da SMEA - Manhumirim -
MG em Manhuaçu.
Sr. José Adenil Campos, em
Manhuaçu
Eng° Agr" Ruy Gripp - Vice-
Presidente do Núcleo Regional
SMEA - Manhumirim/Manhuaçu - em
Manhuaçu,
Lideraças de Manhuaçu,
Dr. Marcos Figueiredo Mendes de
Souza, Fazendeiro e Advogado
entregue em Manhuaçu. _________
Fernando Cerqueira, Diretor da
Coocaf é e Credicaf de Lajinha
entregue em Manhuaçu.
Paulo Roberto Vieira Correia, chefe
da EMATER entregue em Manhuaçu,
Lino da Costa e Silva, Presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de
Manh uaçu

Ofício referente à Legislação Tributária

Propostas para readaptação dos prazos e
conversão dos Programas de Café
Cenário atual da cafeicultura -(Cópia das
transparências apresentadas)	-
Cenário Atual da Cafeicultura' (Cópia das

Sugestões sobre cafeicultura docerrado
CD e fita VHS sobre "Consórcio Agrícola
de Fazendas Especializadas
Pronunciamento - Presidente ACARC
"Caracterização da Cafeicultura Mineira"
"Perspectivas do Café no Brasil e no
Mundo" (Cópia das transparências
apresentadas)
Panorama da Cafeicultura no Nordeste de
Minas
"Aceiro Verde, Vivo e Ecológico na Defesa
do Reflorestamento"

Palavras proferidas pelo Sr. José Adenil
Campos. Manhumirim	- --
"Reativação e Interligação de Ferrovia"
encaminhando cópia do 'Plano de
Expansão da Malha Ferroviária Mineira"

Planejamento Regional
"Soluções para os Sem Terra"

"Situação da cafeicultura na região da
Zona da Mata"

Propostas apresentadas

Reivindicações apresentadas

16/10/2003

27/10/2003

27/10/2003

27/10/2003

06/11/2003
06/11/2003

10/11/2003

18/11/2003

18/11/2003

18/11/2003

18/11/2003
18/11/2003

18/11/2003

18/11/2003

18/11/2003

Lideranças de Monte Carmelo	2711012003
entregue por Vanúzia Nogueira,	30/10/2003
Consultora da Coocatrel
ACARC



ANEXO 3

RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS
APROVADOS PELA COMISSÃO



Reunião de 11/9/2003
Requerimentos aprovados:

do Deputado Laudelino Augusto:

a)solicitando seja realizada audiência pública com vários convidados, no Municí-

pio de Machado, destacando a produção e comercialização de cafés especiais:

b) solicitando seja a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Ge-

rais - Fetaemg -. convidada para acompanhar os trabalhos da Comissão:

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

a) solicitando sejam realizadas audiências públicas desta Comissão com vários

convidados nas regiões produtoras de café, com o propósito de subsidiar os trabalhos

da Comissão:

b)solicitando sejam convidados o Dr. João Roberto Puliti e o Dr. Rodrigo Pontes.

da Faemg, para expor seus conhecimentos e experiências:

c) solicitando sejam ouvidos, na reunião do dia 18 de setembro, vários convida-

dos, conforme lista anexa:

do Deputado Doutor Ronaldo. solicitando seja o Sr. Armando Assis, presidente

da Coopercafé, convidado a participar de um debate nesta Comissão:

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino Augusto e Luiz Humberto Car-

neiro, solicitando sejam convidados para terem assento permanente nesta Comissão

a Faemg. Fiemg, Sindicafé, Secretaria de Agricultura. Secretaria de Desenvolvimento

Econômico e Smea.

Reunião de 18/9/2003
Requerimentos aprovados:

do Deputado Domingos Sávio, solicitando ao Secretário de Estado de Agricultu-

ra. Pecuária e Abastecimento a realização de convênio com o Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento. para que se promova o cadastramento do agronegócio
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do café no Estado de Minas Gerais, registrando área plantada, características das

lavouras, dados dos produtores, cooperativas, indústrias e outros aspectos necessá-

rios ao planejamento e superação dos problemas que afetam o setor;

de autona dos membros da Comissão:

a) solicitando a realização de audiências públicas com representantes de órgãos

e entidades ligados à cafeicultura, conforme programação:

b) solicitando a realização de audiências públicas em cidades localizadas nas

principais regiões produtoras de café no Estado: Machado, Monte Carmelo. Capelinha

e Manhuaçu.

Reunião de 25/9/2003

Requerimentos aprovados:

do Deputado Paulo Piau:

a) solicitando que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva seja designado para participar

de reunião com cafeicultores do Município de Carafinga, no próximo dia 29;

b) solicitando ao Ministério da Agricultura relatório contendo informações sobre

quantidade e tipos de fraudes detectadas pelos laboratórios do Ministério nas análi

ses de café:

c) solicitando informação sobre preços de café no mercado de consumo final:

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

a) indicando o prof. Carlos Alberto Gonçalves, da área de mercadologia e estraté-

gia do Cepead da UFMG. para participar como membro permanente destes trabalhos:

b) solicitando convidar a Fapemig e a Epamig para a reunião agendada para o dia 9

10. com a finalidade de obter informações sobre o financiamento da pesquisa de café;

c) solicitando convidar as entidades representativas dos produtores de café para

participar de audiência desta Comissão;
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do Deputado Laudelino Augusto:

a) solicitando agendar audiência com o vice-presidente da República, preferen-

cialmente em Belo Horizonte, com a finalidade de apresentar os objetivos e questões já

levantados e, se possível, em meados de novembro, com o presidente da República;

b)solicitando ao governador do Estado estudar a possibilidade de recomposição

dos quadros da Epamig. Emater e IMA, bem como lançar previsão de recursos para

essas ações ainda no Orçamento do Estado de 2004;

c) solicitando ao IMA. Epamig e Emater relatórios sobre a evolução dos quadros

técnicos e recursos financeiros.

Reunião de 2/10/2003
Requerimentos aprovados:

• do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja ouvida Eugênia Azevedo

Vargas, do Ministério da Agricultura em Minas Gerais;

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando ao Sindicafé o envio de relação

com o nome das empresas processadoras de café sindicalizadas:

do Deputado Paulo Piau, solicitando seja convidado Guilherme Braga Abreu

Pires Filho, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil - Cecafé -

para participar da reunião que debaterá a tributação do café.

Reunião de 9/10/2003
Requerimentos aprovados:

• do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

a) solicitando convidar a Fiemg para a reunião que discutirá a tributação na ca-

deia produtiva do café;

b) solicitando sejam convidados a participar das audiências públicas desta Co-

missão, nas regiões produtoras, agentes atuantes na pós-colheita do café:



• do Deputado Paulo Piau, solicitando o encaminhamento de correspondência ao

Consórcio Brasileiro de Pesquisa de Café, ressaltando que o Estado de Minas produz

mais de 50% do café brasileiro e que, portanto, faz-se necessária a revisão dos recur-

sos liberados para Minas Gerais:

• do Deputado Domingos Sávio, com a Emenda n2 1 apresentada pelo Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o encaminhamento de correspondência ao vice-pre-

sidente da República, ao ministro da Agncultura. Pecuária e Abastecimento e à Dire-

ção Nacional do Banco do Brasil, requerendo a liberação imediata dos recursos para

custeio das lavouras de café, não apenas do Pronaf, mas que atendam também aos

pequenos, médios e grandes produtores. responsáveis por cerca de 4.5 milhões de

empregos somente em Minas Gerais.

Reunião de 13/10/2003 - Machado
Requerimentos aprovados:

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

a)solicitando o encaminhamento de correspondência ao presidente e vice-presi-

dente da República, ao ministro da Fazenda e ao presidente do Banco do Brasil.

pedindo estudos para a promoção de um novo alongamento do perfil da dívida dos

cafeicultores do Estado de Minas Gerais. em especial os títulos de securização da

Crediminas e Funcafé a vencer em 30/102003. solicitando, ainda, que a prorrogação

seja por um prazo mínimo de quatro anos:

b) solicitando seja oficiado o presidente do Banco do Brasil no sentido de se

alterar o procedimento de garantia aos financiamentos à cafeicultura permitindo que o

valor da cédula penhoraticia seja reduzido durante a amortização dos empréstimos,

proporcionalmente à redução do principal da dívida. liberando as garantias reais dos

produtores que, assim. poderão assumir novos financiamentos.



Reunião de 16/10/2003
Requerimentos aprovados:

do Deputado Pauto Piau, solicitando o encaminhamento de oficio à Superinten

dência de Vigilância Sanitária do Estado e ao Procon-MG. pedindo encaminhar a esta

Comissão o resultado de laudos laboratoriais concernentes a avaliação de pó de café

produzido e comercializado em Minas Gerais e que sejam demonstrados aqueles em

que foram obtidos resultados positivos e negativos na composição do produto:

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

a) solicitando ao secretário de Estado da Fazenda um levantamento de todos os

processos de autuação sobre atividades relacionadas com a comercialização de café

emitidos por aquela Secretaria, especificando a identificação do autuado, a data de

autuação. o motivo, e a situação atual;

b) solicitando ao presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas

Gerais a relação de todos os procedimentos em fase de apreciação do segmento da

cafeicultura e, tão logo de posse do retendo documento, seja marcada audiência des-

ta Comissão com o referido Conselho para uma ampla discussão:

de autoria dos membros da Comissão, solicitando a prorrogação do seu prazo

de funcionamento por mais 30 dias.

Reunião de 23/10/2003
Requerimentos aprovados

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros:

a) solicitando audiência desta Comissão e das lideranças de todos os setores da

cafeicultura mineira com o governador do Estado, secretário de Estado da Fazenda e

da Agricultura. Pecuária e Abastecimento, para apresentarem dados, propostas e

reivindicações advindos dos trabalhos empreendidos pelos debatedores e deputa-

dos. a fim de que "Minas Gerais assuma o comando da política do café";

87



b) solicitando sejam feitas gestões no Palácio do Itamarati e no Ministério da

Agricultura. Pecuária e Abastecimento para esforço diplomático com o objetivo de

amenizar ou efetivamente derrubar barreiras comerciais internacionais abusivas, em

especial na comunidade européia, impostas ao café do Brasil. Solicitando, ainda, a

inclusão de um representante do Corpo Diplomático brasileiro na reunião plenária

sobre Políticas Públicas", que será realizada por esta Comissão.

Reunião de 27/10/2003 - Monte Carmelo

Requerimentos aprovados:

de autoria dos membros da Comissão, solicitando o agendamento, com urgên-

cia, de reunião desta Comissão no Gabinete do superintendente Regional do Banco

do Brasil. em Belo Horizonte, para debater as prorrogações de contratos cujos venci-

mentos estão previstos para o dia 31 de outubro:

• do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja convidado o Dr. Paulo Andrade

Azevedo, subdelegado do Ministério do Trabalho em Varginha, para a reunião desta

Comissão a ser realizada no dia 6 de novembro.

Reunião de 30/10/2003

Requerimentos aprovados:

de autoria dos membros da Comissão:

a)solicitando seja enviado ofício ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, requerendo a liberação imediata de recursos para o financiamento da manu-

tenção das lavouras de café não abrangidas pelo Pronaf;

b)sugerindo à direção-geral desta Casa que coloque critérios de qualidade para

a compra do café que é servido na Assembléia Legislativa, conforme as especificações

fornecidas pelo IMA;
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dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Laudelino Augusto, solicitando seja for-

mulado apelo ao governador do Estado e aos secretários de Estado da Fazenda e da

Agricultura. Pecuária e Abastecimento, no sentido de ultimar ações. no âmbito da

Comissão de Trabalho anunciada, com o propósito de avaliar e adotar urgentes medi-

das em favor da cafeicultura mineira, especialmente no que diz respeito à legislação

tributária e à ação fiscal do Estado;

do Deputado Paulo Piau:

a) solicitando seja o Dr. Amauri Artmos da Mata, promotor de Justiça do Procon

estadual, convidado para a reunião do próximo dia 13/11;

b)solicitando seja oficiada às Assembléias Legislativas dos Estados de São Pau-

to, Espírito Santo, Paraná, Bahia e Rondõnia, estados produtores de café, sugestão

para criação de comissões especiais para discutir questões relativas à cafeicultura, a

exemplo de Minas Gerais.

Reunião de 6/11/2003

Requerimentos aprovados:

do Deputado Laudelino Augusto, solicitando sejam encaminhados votos de con-

gratulações aos vencedores do 5° Concurso de Qualidade de Cafés Especiais - '-Cup

of Excellenc&. realizado em Araxá, na última semana de outubro, com a premiação

de Carlos Sérgio Sanglard, de ArapongaiMG. em I ç lugar. e de Cícero Viegas

Cavalcanti de Albuquerque e Maria Rogéria Costa Pereira, ambos de Carmo de Mi-

nasiMG. em 2Q e 3 lugares, respectivamente:

do Deputado Luiz Humberto. solicitando seja encaminhado ofício à Fetaemg. à

Faemg e ao Ministério Público do Trabalho requerendo sejam discutidas as necessida-

des de adequação da legislação trabalhista frente à realidade da cadeia produtiva do

café, e a apresentação a esta Comissão das propostas acordadas para que sejam
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incluídas no seu relatório final, o qual será encaminhado ao Ministério do Trabalho

e Emprego.

Reunião de 10/1 1/2003 - Capelinha
Requerimentos aprovados:

dos Deputados Paulo Piau, Laudelino Augusto. José Henrique. Vanessa Lucas

e Carlos Pimenta:

a)solicitando estudos e esforços do governo estadual no senado de estadualizar

a estrada que liga as sedes dos Municípios de Capelinha e Angelândia, pela impor-

tância desse trecho para a economia da região;

b) solicitando ao Ministério da Agricultura, via Delegacia Federal da Agricultura

em MG, a instalação de um posto meteorológico na região de Capelinha, em função

da vasta área de produção de café;

c) solicitando ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

estudos e providências para dotar a região da cafeicultura de Capelinha de uma uni-

dade de pesquisa da Epamig e reforçar os quadros técnicos da Emater para atendi-

mento das demandas regionais:

d)solicitando ao governador do Estado e ao Secretário de Estado da Fazenda a

reativação da agência fazendária de Capelinha, em face da demanda existente para

esse serviço na região da cafeicultura do Vale do Jequitinhonha;

e)solicitando ao secretário de Estado de Meio Ambiente e ao diretor-geral do IGAM a

agilização dos estudos para concessão de outorgas de direito de uso de recursos hidrícos

na região cafeicultora de Capelinha, com a finalidade de irrigar as lavouras de café, provi-

dência necessária devido à baixa média de precipitação meteorológica da região:

do Deputado Carlos Pimenta. solicitando à secretária de Estado de Desenvolvi-

mento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. Deputada Elbe



Brandão. seja promovida audiência pública daquela Secretaria na região de Capelinha,

para discussão do processo de eletrificação rural. o PAPP. a pavimentação asfáltica

das estradas e o Prodetur;

do Deputado Laudelino Augusto. solicitando seja promovida visita desta Comis-

são ao campo de produção de café durante a estada em Manhuaçu. para a audiência

pública agendada para o próximo dia 18.11.

Reunião de 13/11/2003
Requerimentos aprovados:

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

a) solicitando seja formulado veemente apelo à Telemar com vistas a priorizar a

instalação de linhas telefônicas nas unidades rurais de pequenos produtores;

b) solicitando seja encaminhado apelo ao governador do Estado, ao secretário

de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao diretor-geral do DER'MG no sentido

de agilizar a reconstrução da ponte na estrada que liga os Municípios de Jacunga'

MG e Espírito Santo do Pinhal/SP, pois sua falta vem trazendo sérios prejuízos aos

cafeicultores da região;

c) solicitando seja encaminhado apelo ao presidente da Cemig com vistas a

priorizar a instalação de energia elétrica nas unidades rurais de pequenos produtores.

no programa de eletrificação anunciado pelos governos estadual e federal;

d) solicitando seja viabilizada e priorizada a instalação do escritório da Emater

nos municípios cafeeiros que não têm o importante órgão público;

e) solicitando seja encaminhado ofício ao Ministério da Educação. por meio da

da Secretaria de Educação Média e Tecnológica. no sentido de priorizar o aumento de

vagas para candidatos (filhos de agricultores) para os cursos técnicos agrícolas nas

escolas técnicas mantidas pelo governo federal em Minas Gerais:

f) solicitando seja encaminhado ofício ao presidente do BDMG, no sentido de

estudar a viabilidade de extensão de linha de credito para os pequenos cafeicultores
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do Estado, facilitando o custeio e a aquisição de equipamentos agrícolas e de ener-

gia, a construção de trilhas e terreiros para secagem:

dos Deputados Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva:

a) solicitando sejam convidados os presidentes da Ocemg. da Crediminas e da

OCB para participarem da Plenária Final desta Comissão, no dia 20 de novembro:

b)solicitando seja convidado o diretor do Crédito Rural do Banco do Brasil para

a Plenária Final desta Comissão. a fim de que se discuta a disponibilidade de recur-

sos para a cafeicultura já liberados e o volume suplementar ainda necessário para

atender as demandas mínimas do setor neste ano agrícola.
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Composição da Comissão Especial
Efetivos
Paulo Piau (PP) - Presidente

Laudelino Augusto (PT) - Vice-Presidente

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) - Relator

José Henrique (PMDB)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB)

Suplentes
Biel Rocha (PT)

Gil Pereira (PP)

Ivair Nogueira (PMDB)

Sebastião Helvécio (PDT)

Zé Maia (PSDB)
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" ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA

ÚLTIMA DATA CARIMBADA
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No Estado de Minas Gerais, particularmente,
a cafeicultura reveste-se de grande
importância socioeconômica, respondendo
pela criação de mais de 4 milhões de
empregos e por um significativo volume de
divisas internalizadas pela comercialização do
café. Constitui-se, pois, em uma das maiores
cadeias produtivas do agronegócio mineiro."
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