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Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às catorze horas e quarenta e cinco 

minutos, no auditório da Secretaria de Agricultura do DF, com a presença do Sr. Geraldo 

Borges, presidente da CSL/-DF; Sra. Flávia de Carvalho Lage, Secretária Executiva da 

CSL/DF, Sr. Luiz Carlos Britto Ferreira, coordenador das câmaras temáticas da SEAGRI-DF, 5 

e demais convidadas, membros titulares e suplentes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 

do Leite e Derivados do Distrito Federal, conforme lista em anexo, com a seguinte pauta: 1- 

Apresentação da Abraleite; 2- Agenda para o mês de agosto; 3- Últimos acontecimentos do 

setor lácteo; 4- Audiência pública contra importações predatórias de leite no Brasil- 

Mobilização; 5- Assuntos Gerais. O Sr. Luiz Carlos deu as boas vindas a todos, justificou 10 

ausência do Secretário de Agricultura, e em seguida passou a palavra para Geraldo Borges 

que deu prosseguimento ao item 1 da pauta, esclarecendo antes que a pedido do Secretário 

de Agricultura haveria  a apresentação do Programa de Boas Práticas Agropecuárias (leite). 

Geraldo esclareceu que a ABRALEITE, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, agora 

era uma realidade e que a entidade foi criada com 500 sócios fundadores, inclusive entidades 15 

como as federações e sindicatos estaduais, e que além de defender a classe produtiva ainda 

trabalhará a questão do leite como alimento, em consonância com o movimento “Beba mais 

leite”, liderado pela editora da Revista Leite Integral, Flávia Fontes. Em seguida deu 

prosseguimento ao item dois da pauta referente à agenda para o mês corrente: dia 10 de 

agosto reunião com representantes do setor varejista (supermercados e panificadoras); 19 ou 20 

26 de agosto reunião com produtores na Fazenda Malunga, e 25 ou 29 de agosto visita as 

fazendas Figueiredo e Palma. Passou a palavra a Lara e Flávia que apresentaram o 

programa de Boas Práticas Agropecuárias, suas vantagens e planilha de avaliação, cujo 

conteúdo encontra-se em arquivo. Após a explanação Geraldo Borges deu prosseguimento 

ao item 4 da pauta, a audiência pública que será realizada em Brasília no da 15 de agosto e 25 

da importância da presença massiva dos produtores rurais. Que a oportunidade foi criada por 

demanda do presidente da recém-criada ABRALEITE ao Deputado Domingos Sávio, 

integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados. Adelmo Altoé 

perguntou a Geraldo Borges como estimular a cadeia produtiva do leite, principalmente o 
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pequeno produtor, dando exemplo dos grãos que avançaram nas áreas destinadas a 30 

pastagem e que esta cadeia produtiva tem âncora internacional. Perguntou como sair do 

ambiente de discussões para realmente trazer resultados concretos para o produtor. Geraldo 

explicou que os produtores têm poucos incentivos e ninguém defende o produtor rural. Em 

seguida esclareceu que algumas entidades como COOMVALE e ABRALEITE, e ainda a UNB 

tem interesse em participar o que é aprovado por aclamação pelos presentes. Luiz Carlos 35 

sugeriu a apresentação de todas as entidades participantes, Flávia Lage sugeriu que essas 

instituições abordassem sua participação e possíveis contribuições com a cadeia produtiva, e 

Geraldo Borges finalizou sugerindo então apresentação de todas as instituições em um 

mesmo dia, ficando a decisão futura. Geraldo Borges lembrou sobre a questão tributária, e 

ficou definido uma reunião entre SEFAZ, EMATER, SEAGRI, e outros para tratar do assunto, 40 

na próxima terça feira dia 8 de agosto.  Geraldo Borges agradeceu a presença de todos e a 

reunião foi encerradas às 16:45 hs.  Sendo o que havia para registrar eu, Flávia de Carvalho 

Lage, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente da CSL/DF. 
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FLÁVIA DE CARVALHO LAGE  Geraldo de Carvalho Borges  

     Secretária Executiva da CSL/DF         Presidente da CSL/DF 

 

 

 


