
 

 

 

 

 

   

02.09.2019 
REUNIÃO DE TRABALHO 
 

  
Participantes: 

  Adriano Bastos 

  Cléber Oliveira; 

  Gilson Sanchez 

  Kátia Garcez 

  Iêda Fernandes 

  Rachel Nunes 

  Roberto Yokoyama.
 
O Comitê Técnico da Abrapalma reuniu-se hoje 
em Belém, na sede da Federação da Agricultura.  
 
Na pauta, a apresentação inédita da consultora 
Kátia Garcez intitulada “Associativismo, 
cooperativismo, economia solidária e mercados 
institucionais nos Municípios polo da cadeia da 
palma de óleo no Pará”, um dos produtos 
contratados pela Abrapalma no final do ano 
passado, como desdobramento da Carta de 
Princípios para a valorização do trabalho decente 
na cadeia da palma, documento assinado pela 
associação em 2016. 
 
O documento traz um diagnóstico completo da 
região de influência da cadeia produtiva, avalia os 
índices de desenvolvimento local e apresenta os 
arranjos produtivos mais significativos envolvendo 
a agricultura familiar. 
 
A cultura da palma está distribuída ao longo do 
Nordeste paraense, onde habitam cerca de 1,5 
milhão de pessoas, e engloba as mesorregiões 
Guamá, Guajará e Capim. Geograficamente, as 
empresas associadas da Abrapalma marcam 
presença em 23 Municípios paraenses e, segundo 
dados da pesquisa, trabalham com 1.800 famílias 
de pequenos agricultores. 
 
Durante o trabalho foram identificados três 
arranjos principais: 

 o Cooperativas (3): associação entre pessoas 
com objetivo comum que gera benefícios iguais 
aos cooperados; 

 o Associações (27): reunião de pessoas sem 
fins lucrativos para um objetivo comum; 

 o Consórcio (1): associação de pessoas ou 
entidades com o fim de partilhar recursos (mão 
de obra e equipamentos) para um objetivo 
comum. 

A pauta também contava com outros itens, e 
na ocasião Adriano Bastos (Agropalma) foi 
indicado para ser o novo Coordenador Técnico 
do CTA. 
 
Ao discutir custos da produção, o grupo focou 
na importância de investir em melhoramento 
genético, aproveitamento de subprodutos e 
racionalização de insumos. “É importante 
encontrar alternativas para superar a crise”, 
destacou Adriano. E nesse sentido, ficou o 
indicativo de realizar um workshop do comitê 
no segundo semestre de 2019. 
 
O representante da Agropalma apresentou 
brevemente informações sobre um projeto de 
pesquisa relacionado à criação de uma 
máquina colhedoura autoproperida de fruto de 
palmácea. 
 
Roberto Yokoyama, da Denpasa, propôs um 
Dia de Campo na Denpasa e outro na 
Agropalma, já no próximo mês, e ressaltou a 
importante do coletivo se reunir para trocar 
informações e aprendizados. 
 
Informes: 

 o Curso Técnico de Nível Médio em 
Agronegócio, com habilitação profissional 
para Técnico em Agronegócio, na 
modalidade EAD (80% online e 20% 
presencial) e carga horária de 1.230 horas.  
Edital: http://ead.senar.org.br/wp-
content/uploads/2019/01/20190123_EDITAL_Processo_Se
letivo_2019-1.pdf 

 o Indicativo de próxima reunião: 29.03.201. 
 

A Associação Brasileira de Produtores de Óleo 

de Palma (ABRAPALMA) foi fundada em 2012 

com o arrojado compromisso de estabelecer 

um novo padrão para a produção sustentável 

de palma no Brasil. Para isso, vem liderando 

uma agenda que valoriza a produção 

nacional, a partir de critérios e práticas social 

e ambientalmente responsáveis. A longo prazo, 

a meta da associação é influenciar o cenário 

internacional e incentivar o surgimento de 

novos paradigmas para o setor, capazes de 

superar em benefícios os erros do passado. 

www.abrapalma.org 
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