
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO – CMDRA PARA O

BIÊNIO 2020/2021

Realizada em 28/05/2020, das 15h00 às 17h00, via teleconferência

Participaram os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Ana Maria
Heuminsk de Avila, André Luiz de Camargo von Zuben, Claudio Quercia Soares,
Cristina Criscuolo, Francisco de Andrade Nogueira Neto, Geraldo Magela, Gisele
Freitas Vilela, Gustavo Coral, José Benedito Napoleone Silveira, Luis Fernando
Amaral Binda, Luiz Guilherme Rebello Wadt, Luiz Madi, Marcelo Morandi, Marco
Túlio  Ospina  Pátino,  Marcos  Machado,  Ricardo  de  Oliveira  Munhoz,  Rodrigo
Baccan, Silvia Masruha, Susanna Margreta von Bulow Ulson. Como convidados:
Carlos  Passos,  Daniela  Farias  Scarassatti,  Hemerson  Gabriel,  Ivan  Botelho,
Joeval Martins e Warley Meneses Baptista.

Dando início a reunião, às 15 horas, o presidente do CMDRA, André von Zuben,
propôs inverter a pauta, sugerindo que o item 3 fosse abordado inicialmente, o
que  teve  a  concordância  dos  participantes.  O  presidente  explicou  que  a
apresentação tinha como tema o trabalho de empresa dedicada a soluções de
comunicação, destacando a importância da melhoria da conectividade na área
rural,  como  fator  de  aumento  da  produtividade  e  da  qualidade  de  vida,
notadamente para pequenos e médios produtores. Explicou que, em reunião
anterior, o Conselho já tivera a oportunidade de ouvir exposição semelhante
por outro fornecedor, enfatizando que é missão do CMDRA apresentar opções
diversas para os produtores interessados. Assim, a palavra foi passada para o
senhor Joeval Martins, Gerente de Novos Negócios da empresa Hispamar,  o
qual,  valendo-se  de  apresentação  de  Power  Point,  explicou  tratar-se  de
empresa hispano/brasileira, que mantém parceria com a telefônica Oi, com o
objetivo de oferecer soluções de conectividade em áreas não cobertas com
cabeamento ou satélites. Trabalha em parceria com empresa local, chamada
Uni, representada na reunião pelo senhor Ivan Botelho. A Hispamar trabalha
com sete satélites que fazem a cobertura de toda a América Latina e que, além
do  serviço  de  conexão,  também  oferece  equipamentos,  como  sensores
diversos,  que  permitem  o  monitoramento  de  inúmeras  atividades  na
propriedade rural, como clima, tratores autônomos e robôs agrícolas. Instado
pelo Presidente André para discorrer sobre detalhes práticos, o senhor Joeval
explicou que o satélite funciona ponto a ponto e que a empresa mantém Hub
no Rio de Janeiro, através do qual são transmitidos os sinais de satélite para as
antenas e roteadores das propriedades.  A instalação dos equipamentos nas
propriedades é simples e pode ser feita facilmente por um antenista. Sobre
valores, ele informou que para a disponibilização desse sistema o custo varia
de R$ 70,00 a R$ 600,00 dependendo da capacidade, e que a instalação de
antena fica entre R$ 459,00 e R$ 599,00. Questionado pelo presidente sobre o
alcance dos modens,  ele  informou que grandes roteadores  têm alcance de



300/350 metros. Com a abertura para perguntas pelo presidente, a conselheira
Silvia Masruha indagou se a empresa já tem clientes no Brasil, ao que o senhor
Jeová  informou  que  80%  da  clientela  refere-se  a  serviço  de
conectividade/banda larga e que a empresa está  se voltando agora para a
pecuária,  para  monitoramento  do  gado.  A  conselheira  Silvia  comentou  que
ainda existem muitas barreiras quanto a tecnologia e que a resistência dos
pequenos produtores se deve ao custo e que muitos ficam perdidos diante do
grande número de ofertas de tecnologia, manifestando, ainda, a preocupação
de como a Embrapa pode ajudar. O senhor Joeval disse que no Mato Grosso
houve uma reunião da inteligência local para criar orientação ao produtor e
que o aval de entidades auxilia bastante na disseminação de tecnologias. O
conselheiro Marcelo Morandi questionou sobre a abrangência dos módulos nas
propriedades, se engloba só a propriedade, ao que o senhor Joeval confirmou
que o acesso é pontual. O conselheiro Marcelo falou da necessidade de ter um
piloto para desenvolvimento de aplicações e que a Embrapa está implantando
a Agritech Farm para contatar com empresas fornecedoras e montar estrutura
para  a  realização  de  Dias  de  Campo  e  desenvolvimento  tecnológico.  O
presidente considerou excelente a idéia de formar um piloto na  farm lab da
Embrapa, para o que o senhor Joeval se colocou à disposição, comentando que
Campinas está perdendo sem tal iniciativa.  A conselheira Susanna informou
que em Joaquim Egídio alguns moradores se utilizam dos serviços de empresa
chamada Hubnet,  que  tem custo  de  instalação mais  baixo,  mas enfrentam
problemas  de  velocidade.  O  senhor  Joeval  relatou  tratar-se  de  uma  boa
empresa, que usa a mesma tecnologia e é sua maior concorrente. Comentou
que o satélite é uma franquia que tem de ser usado de forma inteligente, sem
consumir toda a capacidade com downloads em horários impróprios e que falta
orientação ao comprador. Ele comentou, por fim, que tem custo maior pelo fato
de trabalhar com parceiro local. O presidente André agradeceu aos senhores
Joeval e Ivan e deu por encerrada a discussão deste item. Lembra que não
colocou a Ata da reunião anterior em votação no início da sessão e o faz nesse
instante, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se
a discutir o Item 2 da pauta, “Avaliação dos impactos da pandemia do Corona
Vírus no setor Rural do município”, explicando inicialmente que a prefeitura
está focada na questão da saúde e que todos os recursos disponíveis estão
sendo  direcionados  para  o  setor.  Passou,  em  seguida,  a  palavra  para  o
conselheiro Francisco de Andrade Nogueira Neto, presidente do Sindicato Rural,
o  qual  explicou  que  as  maiores  dificuldades  têm  sido  enfrentadas  pelos
pequenos produtores, em função da suspensão da merenda escolar e pelo fato
dos perecíveis não entrarem na composição das cestas básicas. Relatou, no
entanto, que o setor mais atingido pela paralisação dos negócios foi o de flores.
Informou, ainda, que para os produtores que fornecem para atacadistas não
houve  grande  alterações  e  que  algumas  feira-livres  pararam  e  que
aconteceram  dificuldades  pontuais  para  alguns  produtos,  como  o  caqui.
Questionado pelo presidente André se tinha sugestões, o conselheiro Francisco
informou que o Sindicato Rural tem tentado ajudar, estimulando a venda direta



de produtores diretamente para consumidores. A conselheira Susanna relatou
que na área rural de Sousas e Joaquim Egídio os pequenos produtores estão
enfrentando dificuldades.  Disse que tem tentado ajudar estimulando trocas,
mas que, mesmo, assim, existem excedentes que estão sendo doados para
instituições,  e que a reabertura das feiras é essencial,  uma vez que alguns
fornecem  para  restaurantes,  que  estão  fechados.  Reclamou,  por  fim,  da
inexistência de barreiras sanitárias que entende necessárias para diminuir o
fluxo de pessoas para a área rural, para se evitar aglomerações, badernas e
incêndios,  além do  risco  sanitário.  O  conselheiro  Marcos  Machado,  do  IAC,
comentou que tem discutido ações para levar o produtor a vender direto ao
consumidor, na forma de um Uber do produto rural. O conselheiro Luis Madi, do
ITAL comentou sobre uma iniciativa dos produtores de produtos orgânicos que
estão  se  organizando  para  fazerem  o  delivery de  produtos,  prática  que,
segundo ele, a prefeitura deveria incentivar. O senhor Francisco, presidente do
Sindicato Rural de Campinas, mencionou a preocupação com o aumento de
roubos  na  zona  rural,  motivados  pelas  necessidades  das  pessoas.  Citou
também a dificuldade dos pequenos produtores por não possuírem máquinas
de  cobrança  para  venda  direta.  O  conselheiro  Rodrigo  Baccan,  da
Coordenadoria do Desenvolvimento Rural Sustentável -  CDRS, relatou que a
Secretaria de Agricultura está trabalhando para organizar ações de delivery, já
tendo  estabelecido  um  grupo  de  produtores  em  Valinhos  e  em  fase  de
montagem de outro em Campinas, para o que está cadastrando interessados.
Citou  também  ação  conjunta  com  a  APAS  –  Associação  Paulista  de
Supermercados,  para incentivar a compra de produtos locais  pelas lojas da
cidade.  A  conselheira  Susanna  lembrou  que  o  SEBRAE  também  tem  ação
semelhante. A conselheira Cristina Criscuolo, da Embrapa, mencionou cadastro
de produtores orgânicos para participar de plataforma de vendas, através de
link, para o qual solicitou ajuda na divulgação. O presidente André mencionou
que  a  ajuda  que  está  sendo  dada  às  famílias  carentes  também deve  ser
estendida  aos  moradores  das  zonas  rurais.  Considerou  que  seria  oportuno
retomar a tentativa de se conseguir espaço dentro da Ceasa Campinas para
que produtores da cidade possam distribuir seus produtos e lembrou também
da  possibilidade  da  reimplantação  das  feiras  de  produtores.  O  senhor
Francisco,  citando a  questão  do  crédito  para  produtores,  mencionou  que  o
Sindicato  Rural  tem  incentivado  os  produtores  para  que  apresentem  suas
demandas. O conselheiro Ricardo Munhoz, da Ceasa Campinas, afirmou que vai
levar o assunto do espaço para produtores ao conhecimento da diretoria, e o
presidente André apelou para que a questão seja considerada como de caráter
emergencial  neste  momento.  O  conselheiro  Marcelo  Morandi,  da  Embrapa,
anunciou a realização de Forum do Meio Ambiente para o dia 05 de junho, a ser
levado a efeito em meio digital, solicitando ao presidente ajuda na divulgação
do link do evento. Anunciou também que neste início de junho a Embrapa vai
disponibilizar curso de criação de abelhas sem ferrão, que estará disponível
para produtores. O presidente André se comprometeu a ajudar na divulgação,
destacando que a difusão de eventos e notícias que beneficiam o setor de agro



é uma obrigação do Conselho, e cumprimentou a Embrapa por esta e outras
iniciativas, como a FarmLab. O conselheiro Luis Madi sugeriu que aconteça uma
reunião extraordinária do Conselho Rural no máximo em 1 mês, para que se
avaliem os efeitos da reabertura da economia sobre o setor, sugestão que foi
aceita por todos,  ficando designada a data de 03 de julho de 2020 para a
próxima reunião. O conselheiro Luiz Guilherme, da Embrapa, pediu a palavra
para ressaltar a importância do curso sobre as melipôneas, abelhas sem ferrão,
tanto  pelo  aspecto  da  produção  de  mel  quanto  pelo  papel  de  agente
polinizador das abelhas, o que as torna muito benéficas para a fruticultura.
Encerradas  as  manifestações  dos  conselheiros,  o  presidente  agradeceu  a
todos, e anunciou que estará se desincompatibilizando do cargo de Secretário
de Desenvolvimento no início de junho, o que motivará sua saída também da
presidência do CMDRA, cabendo ao prefeito municipal a nomeação do próximo
presidente. E nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião e  eu,
Claudio Quercia Soares, elaborei a presente ATA.

Campinas, 28 de maio de 2020.


