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Resumo executivo

No período de 30 de maio de 2010 a 30 de junho de 2014, foi instalada a I" adidância

agrícola na Missão do Brasil junto à união Europeiã. Foram elaborados dois planos de trabalho

e encaminhados relatórios quadrimestrais à Secretaria de Relações Internacionais do

Agronegócio - SRVMAPA. Cêrca de 40 mil mensagens foram enviadas, a grande maioria ao

MApA e à Missão, além de outros órgãos correlãtos como Embrapa, parceiros da União

Europeia. Das mensagens encaminhadãs, entre 70 a 80Yo estavam relacionadas às 12

atribuiçOes gerais dos aäidos agrícolas, conforme cita o art. 7o do Decreto 646412008' Entre as

atribuiiões lrevistas, a que sJ refere a "informar ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e

Abastecimento sobre probl.-u, efetivos ou potenciais que afetam o comércio de produtos do

agronegócio brasileiro, concentrou cerca ¿e iOyo dos esforços do adido agrícola no período'

Foram realizadas 22 missões de inspeções do FVO - Food and Veterinay Office - ao

Brasil durante os 4 anos da adidância, principalmente relacionadas a produtos de origem

animal e dentro desse item, aquelas relacionadas e carne bovina. Coincidentemente, em relação

ao produto encontra-se ; principal "lobby" agrícola contrário às negociações entre o

MERCOSUL e a UE. O Brasil é o pais fora da uE que recebe mais missões do FVO'

No período, também foram realizadas 824 reuniões das mais diversas, incluindo os

órgãos da UE, organizações não governamentais, estudantes de ciências agrárias da UE'

p.ãa.rtor., brasileiios, entre outros. Aumentou-se consideravelmente a cooperação em temas

sanitários e fitossanitarios entre o Brasil e a UE, como também em bem estar animal'

O Brasil mantém com a UE intenso comércio no setor agrícola e saldo comercial em

torno de US$20 bilhões anuais. Por outro lado, crescem as ações para que a UE possa exportar

mais produtos de origem animal ao Brasil, principalmente lácteos e produtos cámeos' A maior

crítica comunitária éã sistema lento de habijitaçaó para as exportações europeias ao Brasil'

A UE revisou, no período, a sua política agiícola comum - PAC e que estará em vigor

de 2014 a 2020, ináicando maior prevìsibilidade ao setor produtivo europeu. A Comissão

Europeia também enviou proposta ãe revisão da sua legislação sanitária -e 
fitossanitária por

meio do pacote conhecido õo-o "smorter rttles for safer foocl" encaminhada ao Parlamento no

dia 6 de maio de 2013. A nova regulamentagão darâ mais simplicidade e efetividade aos

controles oficiais do bloco europeu e certamente terá impacto nas importações de produtos

agropecuários do Brasil.
propriedade intelectual é tema importante nas negociações com o bloco euÍopeu' A UE

tem aproveitado a forma simples de regìstrar suas indicações geográficas (IG) no Brasil por

meio do INpI - Instituto Nacional de Èropriedade Industrial. Por outro lado, há dificuldades

para registrar as IGs do Brasil na uE po. ðu.nu das exigências relacionadas às especificações

dos produtos. As ações executadas putu o reconhecimento da equivalência da certificação

oficiät sobre produtts orgânicos entie os dois lados deve ser continuada jâ que representa

opção importánte para estimular o comércio bilateral com maior valor agregado'

A promoção de produtos do agronegócio e a corÏespondente agregação de valor deveria

contar com legislação específiru rro Èruril como existe na uE. As especificidades do território

nacional com mais de 60% de vegetação nativa deveria ser utilizada para indicar a

sustentabilidade e as características dos=biomas nacionais refletidas nos produtos exportados'

Finalmente, podem ser apresentadas como sugestões às próximas adjdâncias criação de

estrutura para anátise das informações encaminhadas,harmonizaçáo do modelos de relatórios e

do acesso das informações do MRE aos adidos, melhor planejamento na volta dos adidos para

ufro,r.itu-ento .da experiência acumulada e profissionalizaçáo dos .adidos no âmbito do

MAPA.
a
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RELATÓRIO FINAL _ 1" SEMESTRE DN 2OI4

1. JUSTIFICATIVA

Com base no Decreto n" 6.464, de 27 de maio de 2008, sobre a designação e atuação de adidos

agrícolas junto a missões diplomáticas brasileiras no exterior, notadamente, os artigos 7o e 8o que

dãfinem, iespectivamente, as àt.ibuiç0., e deveres do adido agrícola, estão citadas a seguir as principais

ações reiaciónadas aos plános de traúalho de 2010 e2}l2,relacionadas ao cumprimento das atribuições

definidas no citado instrumento legal.

2. OBJETIVOS E AÇOBS

o objetivo geral dos citados planos de trabalho relacionado a este relatório é "acompanhar os principais

temas afetos ao comércio dó agronegócio entre o Brasil e a União Européia e estreitar relações com

representantes da Comissão, do Conselho e do Parlamento da UE' com vistas a manter e aumentar a

comente de comércio entre o Brasil e aquele bloco econômico, em particular no que diz respeito às

exportações brasileiras".

para alcançar o objetivo geral do plano de Trabalho foram desenvolvidas as atividades descritas a

seguir, além de umã grandã agenda de reuniões que pode ser verificada no cadastro do setor agrícola da

Missão e nos relatórios quJdrimestrais encaminhâdos anteriormente. Este relatório, diferente dos

anteriores, não será fundamentado em quantitativos de mensagens encaminhadas sobre os objetivos

específicos citados no Decreto 646412008. O enfoque será mais qualitativo com o intuito de prestar

"oìtu, 
sobre o progresso dos principais objetivos dos planos de trabalho citados e propiciar informações

importantes para o próximo uàido qu. estará na Missão do Brasil perante a União Europeia.

Cabe salientar que muitas das informações deste relatório estão fundamentadas em trabalho conjunto

com colegas da it4issao do Brasil junto à UE, do MAPA e outras instâncias'

OBJETIVO 1: buscar melhores condições de acesso de produtos do agronegócio brasileiro

nos mercados local ou regional;

a) aumentar as cotas, diminuir tarifas e
restrições à exportação de cames (aves,

bovinos e suínos), frutas, açucaÍ, sucos e

bebidas, álcool combustível e para álcool-
química, café torrado ou solúvel, e fibras;

b) buscar reconhecimento da equivalência

de critérios técnicos (não tarifários) para

as exportações brasileiras de carnes (aves,

pescados e bovinos e suínos), Por
exemplo: habilitação de propriedades e

regiões aptas a exportar carne bovina -
lista TRACES - Decisáo 6112008 cota

Atividades

Cerca de Io/o das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. O aumento de cotas, diminuição de

tarifas e cotas estão, segundo o lado europeu,

vinculados às negociações entre a União

Europeia e o MERCOSUL. Café torrado ou

solúvel, fibras de sisal, condições
preferenciais para exportação de frutas e

outros produtos são exemplos pendentes da

negociação citada. A perda do SGP - Sistema

Geral de Preferências - para as exportações

do Brasil à UE em 2014 torna ainda mais

Produtos

4
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Hilton; bovinos vivos; material genético

animal e vegetal; e mel, bem como da

regionalização (sanidade dos vegetais e

animais); aprovação mais assíncrona de

OGMs entre o Brasil e a UE, bem como

critérios de inspeção e amostragem para

fins de fiscalização ou insPeção.

premente pafa o lado brasileiro a conc usao

da negoc iação entre oS doiS blocos

Procedimento S para manutenção da

equivalência dos procedimentos estabelecidos

pela legislação europeia com aqueles

ielacionados aos produtos brasileiros

exportados para aUE continuam sendo

temas fundamentais da negociação bilateral'

O Brasil tem reconhecimento da equivalência

nos procedimentos de certificação de carnes

bovina, de aves e de equinos para a UE' No

entanto, novas exigências como as de bem

estar animal ou níveis de resíduos de

medicamentos veterinarios ou de

contaminantes, atualizam continuamente os

sistemas de certificação de conformidade que

são executados periodicamente pelo FVO, o

Escritório de Alimentos e Veterinária da UE

responsável pela análise da conformidade dos

produtos da UE e daqueles exportados para o

bloco.
Carne bovina: houve avanços quanto à

Decisão 6Il2008,dado que após negociações

bilaterais em 2010, não é mais o lado europeu

que aprova a lista de estabelecimentos rurais

(ERAS - Estabelecimentos Rurais

Aprovados) para produção de animais que

dárão origem à carne bovina exportada do

Brasil paraaUE. O MAPA elabora, desde

então, a lista mensal que é imediatamente

transferida para o site da DG-SANCO. Há

negociações para a revogação da citada

Decisão conforme acordado com o lado

europeu. Persistem dificuldades na

exportação de carne bovina em relação aos

tesìes para detecção de E. coli em alguns

pontos de fronteira da UE. Deverão ser

harmonizados os procedimentos de inspeção

da carne importada com os controles internos

(no âmbito do comércio intra União

Europeia) e com critérios de avaliação de

risco em relação ao produto e seu uso

proposto (consumo "in ncthrcl' ott

processado, por exemplo). Estudos nesse

sentido, no âmbito da UE foram
encaminhados recentemente às áreas

com tes do MAPA.

5
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quanto a notificações de não conformidade

sobre salmonela nas exportações para a UE,

conforme notificações do sistema RASFF

(" rapicl alert system for foo d and fe ed')' }{át

indícios de que pode existir aplicação de

critérios mais rígidos e desproporcionais no

controle de salmonela em carne de aves de

produtos exportados Paft aUE do que

aqueles relacionados à produção intema' Os

párâmetros brasileiros de bem estar animal

apesar de terem sido considerados

equivalentes aos europeus ainda são objeto de

négociação quanto aos parâmetros elétricos

para insensibilização de aves. Esses

parâmetros foram encaminhados à DG-

SANCO e, posteriormente, submetidos à

Carne de aves: Persistem dificuldades

de suínos cqm o aumento dos ctlstos

avaliação da EFSA. O resultado da primetra

tentativa de aprovação desses parâmetros

ainda não foi positivo e deverá ser avaliado o

envio de nova proposta ao lado europeu pelas

instituições que participaram do projeto

(ABPA, EmbraPa e USP).

Carne suína - persistem as dificuldades da

UE com algumas poucas detecções de níveis

mínimos de resíduos de ractopamina no

sistema piloto de produção de suínos sem

ractopamina. Possíveis contaminações

cruzadas podem ter sido causa da detecção na

urina de animais do citado sistema de

produção. Deve ser citado que a análise da

pt.t.ttçu de resíduos de ractopamina na urina

de suínos é o método mais sensível de

detecção desse ingrediente ativo' O lado

europeu considera as detecções como não

conformidade e o brasileiro considera que

elas indicam a sensibilidade das análises e a

eficácia do controle oficialjá que, se houver

detecção, não haverá exportação do lote com

eventual presença do resíduo para a UE' Ver

detalhes relacionados à missão do FVO 2013-

68s0.
Há grancle sensibilidade política no âmbito da

UE quanto a atrtotização da importação de

carne suína do Brasil. Isso se deve à

dificuldade crescente dos produtores

6
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de produção, sobretudo do preço das rações e

das medidas de bem estar animal exigidas

pelo bloco europeu. Esse cenário indica que

será difícil do ponto de vista político, nas

condições atuais, a aprovação do Brasil para

exportação de came suína para a União
Europeia. As proposições da DG-SANCO'
como a abertura do mercado europeu para

came suína do Brasil, devem ser aprovadas

pela maioria dos representantes dos Estados

Membros antes de sua tramitação.

Cota Hilton: persistem as dificuldades para

flexibilização da definição acordada entre os

dois lados sobre a alimentação
exclusivamente a pasto dos animais elegidos

como matéria prima para a cota Hilton. O

lado europeu menciona que o consumidor

local tem preferência pela carne cujos

animais foram alimentados somente a pasto,

algo que é de difícil comprovaçáo prëfüca,

para manutenção dessa exigência. O lado

brasileiro alega que o gado nacional tem

característica de alimentação a pasto mas

para cumprir com a definição de carcaça para

a cota Hilton é necessário a suplementação de

ração proteica antes do período de abate para

melhor eficiência no cumprimento da cota

atual de 10 mil toneladas. Além disso'

menciona que o sistema de produção nacional

tem se intensificado para ser mais sustentável

do ponto de vista ambiental (menos

emissões) e econômico (maior
produtividade).
Material genético animal e vegetal: há

pendências nesses dois âmbitos para ampliar

o comércio entre os dois lados' Do lado

europeu, há restrições para exportação ao

Brasil de sêmen e embriões de ruminantes

por causa do vírus Schmallenberg que existe

na UE mas não no Brasil e em Países do

MERCOSUL. Do lado brasileiro, falta
reconhecimento da UE para habilitação da

exportação de material genético de aves de

MS e MG conforme pendências relacionadas

à missão do FVO 2012-6455, ainda em fase

de resposta. Também existem negociações

em fase adiantada sobre o reconhecimento
)

)

)

)
)

7



Relatório  (1020050)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 8

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

europeu do controle oficial da produção de

sementes forrageiras no Brasil. O MAPA
encaminhou a legislação brasileira básica

sobre o assunto, em inglês, para avaliação da

DG-SANCO. Ainda não houve resposta do

lado europeu.
Mel: após a aprovação pelo Parlamento

Europeu em 16 de abril de2014, de emenda à

Diretiva ll0l20l4, a possível presença de

OGM em pólen do mel não deverá

representar mais restrição à exportação por

causa do pólen ter sido considerado

componente do mel e não um ingrediente. A
presença de pólen com resíduo de evento

geneticamente modificado que tenha sido

aprovado na UE, caso o Pólen fosse

considerado ingrediente, poderia ser no

máximo 0,9o/o do Pólen Para que não

houvesse a necessidade de rotulagem. Como

componente do mel esse percentual é contado

considerando o volume do mel e o do pólen.

Aguarda-se a publicação desse novo

dispositivo legal em breve.

OGM - a aprovação de OGMs na UE tem

duas vertentes, uma relacionada à

comercialização e outra ao plantio. A
primeira tem progredido, embora lentamente,

e a segunda tem regredido, restando apenas 1

evento de milho OGM autorizado a ser

plantado na UE (MON 810). Está em

discussão final a aprovação do pacote de

cultivo de OGM, proposto pela DG-SANCO
ao Parlamento e ao Conselho, desde 2010,

que permite aos Estados Membros não

avtotizat o plantio desses eventos levando-se

em consideração outros fatores como manejo

do tenitório e questões sociais, diferentes

daqueles já avaliados pela EFSA, ou seja, os

aspectos ambientais e toxicológicos. Há

expectativa da Comissão de que com a

aprovação desse pacote de cultivo os Estados

Membros poderão ser mais flexíveis para

aprovar outros eventos OGM Para
comercialização ou plantio na UE e assim

diminuir a assincronia de aprovação de

eventos entre a UE e seus Parceiros
cor.nerclals como EUA, tina e

)

,)

)

)

)
)
)
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Canadâ. A assincronia entre a aprovação de

eventos OGM poderia ocasionar riscos de

intemrpção do comércio de grãos, como soja,

produto de que a UE é dePendente de

importação para satisfazer à demanda intema.

Mesmo assim, a assincronia, ainda que

pequena, poderia persistir e resultar no futuro

em barreiras comerciais no caso da presença

de eventos OGM não autorizados pela UE em

exportações de produtos que contenham

produtos geneticamente modifi cados.

Altemativa limitada para minorar possíveis

problemas no comércio é o LLP -"low level

presence" - que dá tolerância de 0,1%o para

eventos de OGM não aProvados na UE,

destinados aração animal, mas que tenham

sido aprovados na país exportador ejá
tenham pedido de avaliação aprovado no

âmbito da EFSA. Há expectativa de que o

procedimento, já aprovado para eventos

OGM destinados à ração animal' seja

aprovado no âmbito da UE também para

aiimentos. Cabe salientar que do ponto de

vista formal, o enfoque da legislação europeia

não menciona LLP mas sim harmonização de

procedimentos laboratoriais para detecção de

OGM.
Regionalização - a UE utiliza critérios
próprios para reconhecimento da

regionalização sobretudo no que se refere à

sanidade animal. Os critérios da OIE são

levados em consideração mas a definição

efetiva da regionalização ocorre após

inspeções do FVO, como é o caso do

reconhecimento das zonas habilitadas do

Brasil para produzir animais como matéria

prima para exportar came bovina ao bloco'

Þuru o. vegetais o reconhecimento é mais

simples e se dá, inicialmente, pela declaração

da ârea livre pela autoridade competente do

país exportador o que poderá ser verificado
posteriormente Pelo FVO.
Critérios da amostragem para inspeção e

fiscalização - o sistema europeu para

amostragem e fiscalização parece ser muito

eficiente quando se refere aos produtos
lo dèsse fato é o RASFF

9



Relatório  (1020050)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 10

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria dehelações Internacionais do Agronegócio

OBJETM 2: prospectar novas oportunidades para os produtos do agronegócio brasileiro

)

.)
)

)

)

)

)

)
)
)

conformidade dos Produtos
importados pela UE, comunica as não

conformidades aos países exportadores e

países membros da UE. O sistema RASFF

também trata de não conformidades em

produtos exportados da UE para terceiros

países quando não conformidade detectada

possa causar danos ao consumidor e agentes

èconômicos. O Brasil ainda não tem sistema

semelhante embora, desde 2009, tenha sido

elaborado o SISAGRO que foi concebido

para ser um sistema de alerta rápido

relacionado às importações brasileiras de

produtos de origem animal e vegetal. Esse

ri.t.-u também notificaria às autoridades

competentes dos países exportadores como

também todos os pontos de fronteira e aduana

no interior do país para evitar danos aos

consumidores e agentes econômicos.

Adicionalmente o sistema Produz
informações para subsidiar a avaliação de

risco e a sua gestão. O sistema de alerta

rápido é importante ferramenta de proteção

da produção agropecuária do país e junto com

a avaliação de risco, elaborada pela EFSA

(Enropean Food Safety At'úhority), compõe

com o núcleo estratégico da DG-SANCO'
que elabora as propostas de medidas

sanitárias e fitossanitárias, o tripé de proteção

da sanidade e fitossanidade na União

Europeia.

que verifica a

Atividades

a) intensificar gestões para abertura

europeu a produtos não tradicionais

animale ve-eetal com selos de qualidade

agronegócio brasileiro exportado à UE como carne

suína, material genético animal e vegetal, arroz,

lácteos, ovos industrializados, entre outros.

b) incluir produtos do agronegócio nacional de

maior valor agregado para exportação ao mercado

europeu como produtos com garantia de qualidade

específica como orgânicos, produtos de origem

-IG além de

do mercado
do

Geo

Produtos

Cerca de 6%o das mensagens enc

no período estavam relacionadas a este

objetivo. A intensificação de gestões para

abertura de mercado aos produtos não

tradicionais da pauta de exportação do

Brasil para aUE tem esbarrado na

dificuldade dos Estados Membros em criar

melhores condições às exportações

brasileiras ao bloco europeu. Entre as

razões que explicam essa dificuldade está o

aminhadas

10
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)

)

)

)

)
)
)

tradicionais de qualidade.
c) atuar na formação da imagem de qualidade dos
produtos do agronegócio nacional principalmente
quanto ao respeito ao meio ambiente, comércio
justo e outros requisitos de agregação de valor.

amplo saldo comercial do Brasil com a UE,
em produtos do agronegócio, em torno de

U$20 bilhões anuais nos últimos anos. Para

o lado europeu aumentar as exportações de

produtos do agronegócio para o Brasil é

preciso, segundo a legislação vigente, o

envio de missões do MAPA para

reconhecimento de equivalência de sistemas

oficiais de controle em cada um dos Estados

Membros. Há em pauta pedido de mais de

40 missões a cerca de 13 Estados Membros
da UE, relacionados a produtos de origem
animal como lácteos, produtos cámeos
processados e pescados. O lado brasileiro
tem dificuldade, por causa da falta de

estrutura especializada em avaliação de

conformidade, em atender ao pleito
euopeu. Existe iniciativa do MAPA em
alterar a legislação vigente para tornar mais
flexível a autorização da importação de

produtos de origem animal ao Brasil, sem

descuidar da necessária cautela sanitária e

de qualidade do produto. A UE tem
proposto alternativas para minimizar as

dificuldades intemas do MAPA como
autorização da importação a partir de

análise de documentação oficial relacionada
a produtos de menor risco como rações e

alguns produtos processados. O lado
brasileiro ainda encontra dificuldades para

alterações mais substanciais na legislação
vigente sobre o tema. O resultado desse

quadro é a persistência das dificuldades de

ambos os lados pala a abertura comercial.
Como exemplo, citam-se a as restrições
para autorização da exportação de carne

suína do Brasil paraaUE, já mencionado
no item anterior, bem como de material
genético animal.
A exportação de material genético vegetal,
como sementes de forrageiras do Brasil para
a UE, parece estar sendo tratada de forma
menos problemática embora também
demorada devido à lentidão da troca de

correspondências sobre o assunto. No dia 5

de maio de2074, foram encaminhadas as

legiilações básicas do Brasil sobre o tema,

11
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em inglês, para, a DG-SANCO. E necessario
voltar atratar do tema após a análise dos

documentos pelo lado europeu com vistas
ao reconhecimento europeu da equivalência
dos procedimentos oficiais para a produção
de sementes.

O anoz exportado do Brasil para a UE, em
2013, teve aumento em valor de 64.30%o em
comparação com 2012, chegando a

US$63,10 milhões. No entanto, não há uma
política de apoio explícito a essa iniciativa e
mercados asiáticos, tradicionais
exportadores do produtos para a UE,
poderão reverter o ganho do Brasil em
2013, como parece estar ocorrendo já em
2014 com a queda de 56,60/o nas
exportações de janeiro a junho de 2014
quando comparadas com o mesmo período
de 2013.
Lácteos e outros produtos industrializados -
ainda não existe equivalência reconhecida
pela UE nos controles oficiais da produção
de lácteos entre o Brasil e a UE que

permitam as exportações brasileiras. Por
outro lado, esse é um dos setores mais
demandados pelo lado comunitário para a
exportação ao Brasil. Missões para

reconhecimento da equivalência de sistemas
já foram em alguns países europeus como
França, Polônia, Holanda e ltália. .A.inda

persistem outras demandas mas, conforme
mencionado anteriormente, a falta de

estrutura especializada em avaliação de

conformidade dificulta o atendimento à

demanda. Esse tema é afeta o diálogo
bilateral e as negociações para melhor
acesso a mercados de ambos os lados.
Outro exemplo, ainda pendente, é a

exportação de ovos industrializados para o
lado europeu que esbarra na dificuldade de

reconhecimento da equivalência do controle
oficial de resíduos de drogas veterinárias
em ovos. O plano de controle e
monitoramento de resíduos de produtos de

origem animal do MAPA tem sido
ampliado com vistas a garantir no futuro, a

equivalência mencionada. O mercado

)

)

)

)
_)

)
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europeu tem demandado o Produto e o

mercado brasileiro tem potencial para oferta

em quantidade e qualidade, falta apenas a

comprovação dos citados controles.
Produtos industrializados, que levam o ovo

como ingrediente, também não podem ser

exportados para a UE, como o Pão de

queijo. Assim, é urgente que o esforço de

reconhecimento da equivalência de

controles oficiais citados seja bem

encaminhado e reconhecido pelo lado

europeu.
Produtos orgânicos e indicações geográficas

- foi dado importante passo Para o

reconhecimento da equivalência da

certificação de produtos orgânicos do Brasil
para aUE e vice-versa. Foram contratados
pelo lado europeu consultores pararealizar
levantamento e comparação da legislação

dos dois lados e assim iniciar a avaliação da

equivalência dos controles oficiais. No
entanto, dificuldades de agenda do lado

europeu impediram o encontro de

responsáveis da DG-AGRI e do

MAPA/SDC durante a feira orgânica em

Nuremberg, na Alemanha, conhecida como

Biofach. O lado europeu poucos dias antes

da reunião alegou que somente dispunha de

meia hora para reunião com o lado

brasileiro. Sendo assim, foi cancelada a

reunião por ter sido considerado irrelevante

a disponibilidade de apenas meia hora para

tratar de tema tão importante apesar da

disposição do lado brasileiro em viajar do

Brasil paruaAlemanha. A partir desse

episódio e com o cancelamento da II
reunião do Diálogo em Agricultura, entte o

MAPA e a DG-AGRI marcado Para o

primeiro semestre de 2014, não há ainda
planejamento de cronograma sobre as

etapas a serem realizadas entre os dois lados

para prosseguir e concluir o cronograma de

irabalho para finalizar o entendimento.
As indicações geográficas - IGs são um dos

principais interesses do lado europeu em

acordos de livre comércio com outros países

ou blocos eçonômicos. Esse fato foi a

)
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amplamente divulgado Por
reuniões de negociação entre o

MERCOSUL e a UE. No entanto, desde

2012 o lado europeu tem registrado as

principais IGs de seu interesse no Brasil

utilizando o protocolo de pedidos de

registro no INPI. Como o sistema de

concessão de registro de IGs no Brasil leva

em consideração o protocolo do pedido para

primaziana concessão do registro, o tema

passou a ter menos relevância para as

negociações da UE com o Brasil ou com o

MERCOSUL. Por outro lado, o Brasil tem

tentado registrar algumas IGs junto à UE,

como é o caso do "camatão da Costa

Negra" do Rio Grande do Norte. Os

produtores do citado camarão, por sua vez'

têm encontrado muita dificuldade nesse

registro, pois a legislação europeia é

exigente em comprovações prévias para

concessão do registro, como por exemplo' a

originalidade do pleito ou o controle da

qualidade intrínseca do produto a ser

registrado sob IGs na UE.
Imagem do produto - A UE tem legislação

para promoção da qualidade dos produtos

europeus do setor agropecuário' tanto

internamente como em terceiros mercados.

O Brasil realiza, sobretudo no âmbito do

MAPA, a promoção Por meio de

participação em feiras para mostrar os

produtos nacionais do agronegócio com o

intuito de encontrar compradores e abrir

mercado. O enfoque de divulgar o conceito

da qualidade do produto europeu de forma

mais sistêmica ainda não encontra respaldo

correspondente nas ações de promoção de

produtos agropecuários do Brasil. E muito

importante realizar esforço de promoção da

imagem do produto agropecuário nacional

que tem sofrido durante muitos anos com

campanhas negativas, principalmente as

cames, devido ao "lobby" dos produtores

europeus, sobretudo os irlandeses quanto à

came bovina e os franceses quanto à carne

de aves. Campanhas que dão enfoque às

vas dos utos

ocasião das

idades
)

.)

)

.)
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brasileiros ainda são raras mesmo no

importante mercado europeu e poderiam se

contrapor às campanhas negativas já
realizadas.
As conclusões desse relatório tratarão

também de alguns desses itens

incorporando sugestões relacionadas.

OBJETM 3 coletar, analisar e disseminar informações sobre o mercado local e tendências

de comércio, de consumo e de exigências de qualidade de produtos do agronegócio

Atividades

a) analisar as informações pertinentes

disponibilizadas pelos órgãos oficiais e entidades

representativas dos setores correspondentes aos

principais produtos agrícolas do comércio entre

Brasil e União Européia, bem como para produtos

não tradicionais, com potencial de atender às

novas exigências de consumo e de qualidade do

consumidor europeu.

Produtos

Cerca de 3o/o das mensagens

no período estavam relacionadas a este

objetivo. Do lado europeu a troca de

informações foi concentrada na Comissão,

notadamente as DG-SANCO, DG-AGRI e

DG-TRADE, além do Parlamento e do

Conselho, passando Por aquelas

provenientes de entidades como a COPA

COGECA, ou aquelas que atuam com

grãos, rações e óleos vegetais (Coceral,

Fediol e Fefac) ou com biotecnologia
(Europabio, por exemplo) e meio ambiente

ONGs ambientais como WWF e
Greenpeace). Uma grande rede de contatos

com outros adidos agrícolas, pessoas e

instituições relacionadas ao agronegócio

resultou em elevado volume de informação

repassada ao MAPA e aos parceiros do

agronegócio nacional conforme pode ser

observado nos relatórios anteriores' Estima-

se que durante o período deste relatório

foram encaminhadas em tomo de 10 mil
mensagens por ano da adidância agrícola'

Desse total, cerca de 80olo eram

relacionadas aos objetivos dos planos de

trabalho de 2010 e2012, as outras

principalmente relacionadas a temas

administrativos e comunicações em geral.

A análise das infonnações propiciou revelar

com mais clareza o quadro complexo da

e sua com o

encaminhadas
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agronegócio nacional nas dimensões
econômicas, de cooperação e política. Além
disso, foi possível obter mais precisão das

relações entre os interesses do consumidor
europeu com aqueles dos grandes

beneficiários de políticas públicas europeias
direcionadas ao agronegócio europeu como
a política agrícola comum ou as políticas de

valorização do produto europeu, como o
pacote de qualidade. As potencialidades e

fragilidades do sistema agropecuário
europeu também ficaram mais nítidas e esse

aspecto favorece a possibilidade de

conhecimento das áreas com maior
potencial de cooperação.
Informações do Brasil e de seu agronegócio
foram encaminhadas ou informadas em
reuniões para membros dos órgãos citados,
subsidiaram discussões no Parlamento e no
Conselho, com representantes dos Estados
Membros da UE ou órgãos e entidades de

ciência e tecnologia, entre outras.
A União Europeia exerce papel de liderança
em muitas or ganizações intemacionais
relevantes, principalmente aquelas
relacionadas aos temas sanitários e

fitossanitários com o Codex Alimentarius, a

Organizaçáo Mundial de Saúde Animal -

OIE e a Convenção Internacional para a
Proteção dos Vegetais - CIPV. Dessa forma,
a liderança europeia, também por ser a
maior importadora e exportadora de

produtos agrícolas, exerce influência
decisiva em outros parceiros comerciais do
Brasil.
Apesar da UE ter se tornado a segunda
parceira do agronegócio nacional, atrás da
China, continua sendo de importância
fundamental por causa do grande potencial
de comércio, similaridades históricas e

sociais com o Brasil. O contexto das

similaridades favorece o ambiente de

negócios entre os dois lados. É importante
que a pauta de temas de interesse bilateral
com foco na cooperação e fortalecimento
dos laços comerciais tenha
acompanhamento especializado de

)

)

")
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instâncias de governo que atuem de modo

estratégico e com objetivos bem definidos
de modo a estabelecer melhor ambiente
para a cooperação institucional e para os

negócios de ambos os lados. Ainda persiste

muito desconhecimento da realidade
brasileira na UE e também daquela do bloco
no Brasil. A melhor forma de conhecer o

mercado local, a necessidade dos

consumidores e exigências de qualidade de

ambos os lados é trocar informações,
realizar intercâmbio de técnicos e estimular
parcerias tanto institucionais como
privadas.

OBJETIVO 4: articular ações de apoio à promoção extema dos produtos do agronegócio brasileiro

nos mercados local ou regional

a) identificar, com base nas ações propostas para o

objetivo 1,2 e3, a eventual necessidade de ações

de promoção para o incremento das exportações ou

melhoria das condições de acesso de alguns dos

principais produtos, cuja participação brasileira no

mercado mundial esteja acima de lYo e inferior a
esse patamar no mercado da União Européia, ou
que tenham potencial identificado por novas
oportunidades ou novos padrões de consumo e de

qualidade exigidos pelos consumidores e órgãos

oficiais europeus.

Atividades

Cerca de l}Yo das mensagens

encaminhadas no período estavam

relacionadas a este objetivo. Durante o

período deste relatório, foram realizadas

algumas ações de promoção dos produtos

do agronegócio nacional para a União
Europeia. No entanto, aquelas ações

específicas do setor competente da SRI, não

foram contempladas na programação de

trabalho entre 2010 e2014.
Assim, como alternativa, foram estimuladas
e apoiadas o esforço de instituições como o

Escritório da APEX em Bruxelas, para

realizaçáo da principal ação de promoção

anual do agronegócio nacional na cidade

que é o churrasco anual que ocorre desde

2011. Evento desse tipo em Bruxelas
repercute em toda a UE já que os

profissionais de todos os Estados Membros
estão baseados em Bruxelas, bem como
entidades que atuam relacionadas ao

agronegócio do bloco.
Inicialmente, com o apoio da ABIEC, por
meio de reclrrsos da própria APEX, foi
realizado o evento em unho de

Produtos

I

.)
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201I. Posteriormente, com a

ABIEC da iniciativa, o próprio escritório da

APEX em Bruxelas realizou o segundo

evento, dessa vez naprópria residência

oficial da Embaixada do Brasil na Bélgica,

também em julho de2012. O terceiro

evento foi realizado em julho de 2013, em

local situado em bosque na região vizinha à

Missão do Brasil em Bruxelas. Este ano,

com o novo Parlamento EuroPeu que

deverá ser anunciado após o final de agosto,

o evento deverá oconer em setembro

próximo.
O evento que tem se tornado tradicional,

reveste-se de importância por proporcionar

encontro entre diversas autoridades

europeias e brasileiras, além de

representantes dos setores privados dos dois

lados. Produtos nacionais como carne'

vinhos e espumantes, chocolate, cachaça,

sucos, entre outros, servidos de maneira

típica e com música nacional faz com que a

grande agenda de comPromissos dos

participantes relacionadas a temas do

agronegócio brasileiro possa algumas vezes

encontrar caminhos alternativos para

soluções de entraves comerciais que

atendam aos interesses mútuos.

Várias ações de Promoção foram

executadas, embora sem recursos

específicos, durante o período citado e

podem ser verificadas nos relatórios

ãnteriores. A maioria delas por meio de

palestras e discussões sobre o agronegócio

nacional, inclusive a partir de reuniões com

ONGs ambientais, ou gnrpos de estudantes

europeus em visita à Missão, ou mesmo em

apoio a setores do agronegócio nacional'

Campanhas contra produtos brasileiros

eram imediatamente comunicadas aos

interessados para que elaborassem contra

argumentação, principalmente em relação à

soja, came bovina e de aves. Informações

negativas sobre o agronegócio nacional,

como as produzidas pela Copa Cogeca e

divulgadas em instituições e mídia, foram

analisadas e stas de foram

saída da
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encaminhadas para a CNA com vistas à

elaboração de respostajá que foi
considerada inapropriada a resposta à

iniciativa privada (Copa Cogeca) ser feita
pelo adido agrícola. No entanto, foi
realizado debate entre o adido e Diretor
daquela entidade no Parlamento Europeu

sobre temas do agronegócio entre o Brasil e

a UE promovido por Parlamentares do

Comitê de Agricultura. Ver relatórios e

comunicações anteriores sobre o tema.

O lado brasileiro tem muito a aprender com

o europeu na forma de agregar valor aos

produtos do agronegócio. Não apenas, em

questões relacionadas à valorização dos

produtos mas também quanto à forma
institucional de apoiar e promover de

maneira efetiva os produtos nacionais em

mercado tão exigente quanto o euopeu.
Uma maior inter-relação entre as áreas de

promoção dos dois lados seria muito salutar

e certamente traria resultados positivos
principalmente para o Brasil. As indicações

geográficas, os programas de qualidade e

de apoio à pequena produção e a produtos

de regiões de montanha, por exemplo, com

especificidades e tipicidade que são

valorizadas e apoiadas pelo setor público

europeu são exemplos que o lado brasileiro
poderia debruçar-se e buscar inspiração

com vistas a garantir melhor qualidade de

vida aos produtores rurais de todo o país.

O segundo mercado para o agronegÓcro

nacional, precedido apenas pela República

Popular da China, deveria merecer atenção

especial do MAPA tendo em vista a

dependência de alguns setores importantes

do agronegócio brasileiro em relação ao

mercado europeu, neste caso estão frutas,

sucos, café e produtos florestais.

OBJETIVO 5: identificar problemas efetivos ou potenciais que possam afetar o comércio de produtos

do agronegócio brasileiro.
)

)

)
)
_)
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a) monitorar periodicamente as informações

disponibilizadas nas páginas eletrônicas dos órgãos

oficiais e respectivas agências reguladoras, bem

como, de entidades de classe ou representantes de

setores afins aos interesses do agronegócio nacional

e transmitir ao MAPA, imediatamente, qualquer

informação considerada relevante quanto a
problemas efetivos ou potenciais relacionados ao

comércio do agronegócio brasileiro.

Atividades

Cerca de 30o/o das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. Durante o período, conforme pode

ser observado nas descrições dos produtos

do item 5 dos relatórios anteriores ,vários
problemas foram sanados, minimizados e

alguns persistem. No entanto, é importante

concentrar-se naqueles que necessitam de

ação mais sistêmica para serem resolvidos.

Conforme mencionado no Produto do

objetivo 1 deste relatório, a persistência de

alguns empecilhos à melhor fluidez do

comércio entre o Brasil e a UE Passa
também pela diminuição das dificuldades
para o lado europeu exportar produtos do seu

agronegócio para o Brasil. A falta de uma

agenda comum clara e efetiva Para
solucionar os problemas bilaterais de

comércio tem levado a aumento de tensão na

relação bilateral e perda de mercado,
pequena mas gradual, dos Produtos
brasileiros pala a União Europeia. As
exportações brasileiras do agronegócio têm

diminuído desde 20II e só não foram
maiores por causa do esforço conjunto para

solucionar problemas mais emergenciais
embora persistam pendências importantes
para os dois lados.
De 2012 pala20l3, as exPortações do

agronegócio, em valor, Para a UE
diminuíram 2,45yo, o que parece pequeno

mas que significa diferença a menos em

torno de US$555 milhões.
A pauta exportadora do Brasil em relação

aos produtos do agronegócio para a UE,
concentra-se em produtos de base como

complexo soja (US$7,42 bilhões), produtos

florestais (US$2,99 bilhões), café (US$2,57

bilhões) e cames (US$2,32 bilhões),
representando cerca de70o/o do total
exportado em 2013. Esse conjunto de

produtos representa insumos fundamentais
paru a agricultura e agroindústria europeias.

Por exemplo, o complexo soja, é insumo
essencial ões com ve

Produtos

.)

)

)

)
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de baixo custo e de qualidade para permitir a
produção animal da UE mais competitiva e

produção de valor agregado alto como
lácteos e produtos cárneos, inclusive para

exportação. Os produtos florestais, na sua

maioria celulose e madeira, são insumos
importantes para a indústria europeia em
geral. O café verde exportado do Brasil, já
que o torrado paga a maior taxa entre os

países exportadores de cafe para aUE,
permite a produção e industrialização de

cafes especiais na UE que se transformou em
grandes exportadora de café torrado de alto
valor agregado, como também de máquinas
para cafés. Finalmente, as carnes exportadas
pelo Brasil permitem que os preços do
produto para o consumidor europeu sejam

menores e favorece a exportação de

excedentes de alto valor agregado. A
exportação de cames do Brasil para a UE
fica mais restrita ao seguimento de "Food
Service" jâ que a carne brasileira sofreu
muita campanha negativa na UE e por isso é

raramente é encontrada no varejo local. Esse

quadro é ainda mais paradoxal quando se

leva em conta que o Brasil é o maior
exportador de came de aves e de bovinos
para a UE. Por outro lado, países como a
Argentina ou o Uruguai têm seus nomes

associados a carnes servidas aos

consumidores europeus em restaurantes e

supernercados como sinônimo de qualidade.
Esse quadro mostra como é importante a

r e alização de campanh a p aî a melhorar a

imagem de produtos brasileiros do

agronegócio no mercado da União Europeia.
Fatores como a sustentabilidade da

agricultura brasileira, o aumento da
produtividade do setor nos últimos anos,

fundamentado em tecnologia e inovação, por
exemplo, deveriam ser mais divulgados
como instrumento de valorização dos
produtos agrícolas do Brasil no bloco
europeu. No entanto, são tímidas as

iniciativas relacionadas a esses temas e

esclarecimento da opinião pirblica europeia
sobre o quanto é "verde" a a-eropecuária

2l
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nacional.
Seriam duas as principais conclusões desse

tópico: arealização de esforço bilateral para

diminuir as travas no comércio bilateral e

planejamento e execução de campanhas para

melhorar a imagem do agronegócio nacional
e seus produtos junto aos consumidores
europeus.

OBJBTIVO 6: acompanhar, analisar e informar sobre as políticas agrícolas e legislações de interesse

do agronegócio brasileiro

a) acompanhar sistematicamente a publicação
de legislação européia que possa ser de interesse

do agronegócio brasileiro e transmitir ao

MAPA;
b) estimular a participação do MAPA nas

discussões sobre a revisão da Política Agrícola
Comum - PAC, volatilidade de preços agrícolas
e alimentos no mundo, no Brasil e na UE;
b) cooperar com o fornecimento de

informações e acompanhar a legislação europeia
sobre biocombustíveis, particularmente a adição

de álcool na gasolina e as discussões na UE
sobre efeitos indiretos do uso da terra (ILUC)
para alimentos e biocombustíveis;
c) apoiar a cooperação trilateral na área do

agronegócio entre o Brasil, a UE e terceiros
países, como os africanos
d) apoiar quanto aos temas do agronegócio a

parceria estratégica com a UE em ciência e

tecnologia e inovação e também a parceria
econômica, social e ambiental para o

desenvolvimento sustentável ;
e) apoiar e subsidiar no que couber as reuniões
de alto nível entre o Brasil e a UE.
f) apoiar a promoção da parceria econômica,
social e ambiental para o desenvolvimento
sustentável em temas agrícolas com vistas à

cooperação inclusive para o programa ABC
(agricultura de baixo carbono) e as discussões

sobre emissões de gases de efeito estufa com
vistas a propiciar sistemas agropecuários mais

sustentáveis

Atividades

Cerca de I)Yo das mensagens

encaminhadas no período estavam

relacionadas a este objetivo. O Parlamento
Europeu tem ganhado relevância no

contexto da União Europeia a partir do

Tratado de Lisboa, sobretudo quanto à
aprovação de atos propostos Pela
Comissão. O poder do Parlamento pode

ser medido durante as negociações da

nova legislação da política agrícola
comum - PAC no âmbito da UE. Muitos
consideravam quase impossível o acordo

que levaria à aprovação até 2013, da nova
PAC para entrar em vigor em 2014 e
vigorar até2020. O cumprimento do prazo

foi uma demonstração de amadurecimento
institucional da União Europeia pela
possibilidade de tratar tema tão complexo,
em período de tempo limitado, com
instituições diferentes como o Parlamento,
oConselhoeaComissão.
O pacote legislativo conhecido como
"smarter rurles for safer food' de 6 maio

de2013, encaminhado ao Parlamento pela

Comissão, também mostra vitalidade da

União Europeia em revisar a base da sua

legislação sanitária e fitossanitária de

maneira inovadora e moderna. Foram
agrupadas legislações diversas em poucos

atos e proposta inter-relação entre os

vários sistemas sanitários e fitossanitários
por meio de controle oficial integrado. A,

Produtos

)

-)
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g) apoiar a cooperação sobre noûnas de bem

estar animal com vistas a evitar obstáculos

técnicos ao comércio de animais e seus

subprodutos oriundos do Brasil
h) cooperar para o reconhecimento da

equivalência da certificação orgânica entre o

Brasil e a UE
i) cooperar para o aperfeiçoamento da

informação recebida e prestada e para solução

das não conformidades relacionadas às

exportações tanto do Brasil quanto da UE

nova proposta de legislação,
risco, visa além de simplificar e tornar o

controle oficial mais inteligente, também

garantir a competitividade do agronegócio

do continente europeu no contexto

internacional.

Exemplos como esses poderiam inspirar o

Brasil a realizar esforços para modernizar

a legislação sanitaria e fitossanitária
nacional. A base da legislação atual de

sanidade vegetal e de saúde animal data de

1934, ainda da época de Getúlio Vargas.

Apesar da importância desses

instrumentos vigentes até hoje é urgente a

modernização do arcabouço legal para

permitir menos burocracia aos agentes

econômicos, sem descuidar do nível
adequado de proteção, além de maior
espaço para ações inteligentes em prol da

proteção sanitária da população, dos

animais e das planta. Dessa forma
ganham os consumidores e os agentes

econômicos, bem como o poder público
que centraria seus esforços com mais

precisão e tempestividade por meio da

análise de risco da cadeia de produção

agroalimentar.
A cooperação institucional entre o MAPA
e a DG-SANCO proPosta Pela SDA, Por
meio de cartas, não manteve a mesma

dinâmica após última alteração do seu

titular. Seria também oportuno estimular

essa cooperação tendo em vista o alto

padrão regulatório da União Europeia no

setor. Certamente, o avanço da cooperação

poderia levar, a médio e longo prazos, em

maior facilidade para reconhecimento da

equivalência dos controles oficiais de

ambos os lados. No entanto, a cooperação

em bem estar animal entre os dois lados

tem prosseguido bem graças ao empenho

de dedicados grupos de servidores de

ambos os lados.
Para a continuidade das ações

relacionadas ao reconhecimento da

ão oficial de dutos

baseada em

coscertific
.)

)

)
-)

z)
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é preciso o estabelecimento de

cronograma entre autoridades da UE e do

Brasil. Um dos meios para conseguir essa

continuidade seria também por meio de

discussões no âmbito do "Diálogo em

Agricultura" entre o MAPA e a DG-
AGzu, ou mesmo, por meio de

entendimentos de alto nível.
Outro item na agenda bilateral a ser

explorado seria a parceria estratégica entre

a UE e o Brasil para auxiliar países

africanos quanto ao desenvolvimento da

sua agricultura.
No tocante a biocombustíveis, a proposta
já mencionada em comunicações
anteriores para mudança do discurso
poderia ser avaliada. Ao invés de propor a
substituição de combustíveis fósseis por
biocombustíveis poderia ser proposta a
substituição de aditivos químicos na
gasolina por etanol, que teria a função de

aumentat a octanagem do combustível
fóssil. Esse argumento não poderia ser

utilizado para contestar a produção de

culturas energéticas em substituição às

alimentares.
Finalmente, a política agrícola da UE, de 7

anos, poderia também inspirar a definição
de linhas básicas paru apolítica agrícola
nacional, que é anual, com vistas a
imprimir maior previsibilidade para os

agentes econômicos de toda a cadeia do

agronegócio.

OBJETM 7: Acompanhar, informar e antecipar possíveis modificações no status, nas medidas, e nas

políticas sanitárias e fitossanitárias, assim como nos regulamentos técnicos de outros países ou blocos,

otr possíveis modificações em textos emanados de organismos internacionais com impactos para a

defesa e/ou regulamentação agropecuária do Brasil.

)

a) Priorizar detalhamento dos objetivos 5 e 6;

b) monitorar as informações disponibilizadas pela

Comissão, principalmente pela Direção Geral de

Saúcle e Proteção do Consumidor - DG-SANCO,
bem como por seus órgãos vinctllados como o

Atividades

Cerca de 8%;o das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. O temas sanitarios e

fitossanitários - SPS - são muito
importantes no comérôio de produtos clo

Produtos

)

)

)
)
)
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Escritório para Alimentos e Veterinária - FVO ou a
Autoridade Europeia de lnocuidade dos Alimentos -
EFSA;
c) acompanhar as informações dos padrões técnicos
gerados ou em vias de proposição pela Direção Geral
de Agricultura - DG-AGRI relacionadas a produtos

agrícolas sob responsabilidade do MAPA.

agronegócio pois condicionam as trocas

comerciais aos requisitos de certificação.
Como pode ser observado nos relatórios
anteriores a troca de informações rápidas e
consistentes sobre o tema entre o Brasil e a

UE é essencial paraafluidez do

comércio. O papel do adido agrícola em

receber e buscar a informação precisa é
diferencial positivo na rotina de comércio
do agronegócio entre os dois lados e que

movimenta cerca de US$25 bilhões por
ano. A partir da troca de informações
confiáveis cria-se a necessária
confiabilidade entre autoridades
responsáveis pelos temas SPS para tomada
de decisões que levem a menor esforço
administrativo relacionado aos temas

sanitários e fitossanitários.
Além desses temas, há aqueles
relacionados a padrões técnicos de

qualidade de produtos agropecuários que

também, embora em menor grau,

influenciam o comércio bilateral. Um
desses temas que está sempre na pauta

bilateral é a cota Hilton.
Conforme já mencionado anteriormente a

UE tem estrutura própria para verificar a

conformidade da sua produção e da sua

importação, por meio do FVO - Escritório
de Alimentos e Veterinâria, com sede em
Grange, Irlanda e também das trocas

comerciais por meio do sistema de alerta
rápido. O lado brasileiro, apesar de utilizar
profissionais qualificados mas não

especializados em verificação de

conformidade e seus procedimentos
correlatos, como acompanhamento das

medidas para solucionar as não

conformidades encontradas, faz esforço
muito grande para atender à demanda

crescente por esse tipo de verificação na

UE e com isso possibilitar a abertura do

mercado brasileiro a certos produtos do

agronegócio europeu. Historicamente, a

estrutura do MAPA foi centrada em

solucionar enttaves e atender à demanda
para exportações do agronegó cio nacional)

)

)

)
)
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OBJETryO 8: buscar acompanhar e informar as tendências de consumo e de exigências de qualidade
de produtos do agronegócio

No entanto, atualmente o comércio
internacional exige esforços também do
lado da importação para atender também
aos interesses de países importadores do
Brasil mas que também querem exportar ao
país. Quanto mais especializada a estrutura
para atender a essas demandas, tanto na
importação quanto na exportação, melhor o
serviço oficial poderá proteger seus

consumidores e sua economia em relação a
produtos de baixa qualidade e que tenham
riscos inaceitáveis para seu patrimônio
sanitário e fitossanitário.
De 2010 a2074, foram realizadas22
missões de inspeção do FVO ao Brasil,
sendo 2 em2010,10 em 2011,5 em20l2,
4 em2013 e I (planejada para outubro) em
2014. O Brasil foi o país fora da UE que
mais recebeu missão do FVO no período.
Seria importante, verificar a possibilidade
da continuidade da cooperação em temas
sanitários e fitossanitarios com o lado
europeu para reforçar a estrutura
institucional do lado brasileiro em
verificação de conformidade, análise e
gestão do risco. As correspondências da
SDA à DG-SANCO relacionadas à
cooperação no setor sanitário e

fitossanitário podem ainda ser reforçadas.

)

)

)

)

)

)
)

)

a). Priorizar detalhamento dos objetivos 3, 5 e 6
b) monitorar as informações. disponibilizadas pelo
Eurobarometer, pela DG-AGRI, pela DG-SANCO, pelo
Parlamento Europeu, outras instituições públicas ou
universidades, centros de pesquisa e mídia em geral.

Atividades

Cerca de Io/o das mensagens
encaminhadas no período estavam
relacionadas a este objetivo. As
exigências do consumidor europeu, um
dos mais bem informados quanto aos
produtos que consome, têm sido
crescentes ao longo dos irltimos anos. O
europeu em geral é muito atento com o
que consome. Os principais requisitos

Produtos
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dessas exigências são a sustentabilidade
da produção, a qualidade intrínseca dos

produtos (sem resíduos de agrotóxicos
ou de drogas veterinárias), o bem estar

dos animais e o comércio justo do ponto

de vista social.
O reconhecimento de ações que atestem

essas preocupações em toda a cadeia

produtiva pode conduzir a mercado

mais valorizado naUE para os produtos

do agronegócio. Muitas vezes, no

entanto, padrões altos de

sustentabilidade como o que existe na

produção brasileira não são bem

dir,ulgados e dessa forma os beneficios
dessa conjuntura não são apropriados
pela cadeia de produção brasileira que

exporta para a UE e para outros países.

Atributos ambientais únicos do Brasil
como a sustentabilidade e preservação

de biomas com a produção agropecuária
não são utilizados como fatores de

agregação de valor aos Produtos
exportados.
Por outro lado, o "lobby" dos que

sofrem a concorrência dos produtos

nacionais no mercado europeu, como os

produtores de cames bovinas e de aves,

é pródigo em preparar ações, ou mesmo

campanhas, contra os Produtos
brasileiros.

Assim, é preciso, além de ter altos
padrões de produção sustentável do

ponto de vista ambiental e social e

atender a critérios de bem estar animal,

divulgar as boas práticas para o

consumidor europeu que estará,

eventualmente, em contato com esses

produtos. O esforço de promoção
poderá agregar valor e fidelizar o
consumidor de mercados mais

sofisticados como o europeu que

valotizao meio ambiente, as

informações sobre origem do produto e

formas mais justas de Produção.
Os o oficial meio daJ

)

)
)
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DG-AGRI, tem programas de promoção

da qualidade dos produtos europeus

tanto para o público do bloco quanto

para o de alguns terceiros Países

escolhidos como foco de mercado' Essa

política foi recentemente renovada e

tem linhas claras de ação que poderiam

também ser inspiração Paraaçáo
semelhante do ponto de vista do

MAPA, conforme Prescreve o

Regulamento 115112012 e suas

legislações comPlementares.

Ações de promoção relacionadas a

eventos no continente euroPeu são

importantes, mas devem ter Plano
estratégico de médio e longo prazos

para suporte da continuidade da

informação e campanhas de divulgação
para apopulação em geral. Esse tipo de

promoção mereceria coordenação entre

os setores público e Privado
interessados em Produtos do

agronegócio nacional.

J

-)

)
ì

I)

)

OBJETIVO 9: acompanhar e informar notícias de interesse do agronegócio brasileiro veiculadas na

mídia local

a) monitorar, diariamente, as informações

disponibilizadas nos principais meios de

comunicação e mídia especializada e transmitir ao

MAPA, imediatamente, qualquer informação

relevante.
b) analisar informações do "Clipping" fornecido
pelo MRE e dos periódicos especializados'

encaminhados à missão ou diretamente ao adido

agrícola.

Atividades

Cerca de 4%o das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. São varios, conforme

mencionado nos relatórios anteriores, os

meios de informação que subsidiam o

adido agrícola. E preciso conhecer a fonte

das informações e fazer análise daquelas

mais relevantes e estabelecer ligações de

causa e efeito entre algumas delas.

O contato pessoal com outros adidos e

profissionais do setor é imprescindível pois

geralmente esse tipo de informação já vem

pré-analisada. No entanto, muitas vezes é

preciso refletir se a informação prestada
colocar o interlocutornao e sital

Produtos
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em papel de preponderância em

determinada negociação.
Dessa forma, a troca de informações com o

MAPA/SRI para análise das informações

recebidas e definição do melhor caminho a

seguir dá maior segurança ao adido em sua

rotina diaria de acesso e análise de

informações. A Missão é fonte muito
importante de informação como também o

próprio MAPA, o adido e seus congêneres.

Ter acesso às informações da Missão é
muito importante para o adido,
principalmente aquelas provenientes de

telegramas e Despachos Telegráficos. O

MAPA também é fonte de informação
privilegiadapara a Missão. Saber transitar

no mundo de troca de informações dos

adidos agrícolas lotados em Bruxelas é

muito importante pata atualização e

conhecimento de medidas que Podem
prejudicar ou favorecer o comércio' Os

periódicos e fontes de informação
consultada rotineiramente são em tomo de

30 conforme citações nos relatórios

anteriores, a maioria de periodicidade

diâria.

OBJETM 10: organizar e participar de reuniões ou eventos sobre assuntos de interesse do

agronegócio brasileiro

a) Participar de reuniões e eventos considerados

relevantes, por iniciativa própria ou por solicitação

do MAPA e ou do Embaixador
b) relatar oporfunamente os resultados e

ocorrências significativas desses eventos ou

reuniões; e

c) propor e participar da eventual organização de

reuniões técnicas, missões comerciais ou de

promoção do agronegócio.

Atividades

Cerca de l6Yo das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. Aorganização e participação em

reuniões e eventos fazpatte da rotina do

adido agrícola como pode ser observado nos

relatóriõs anteriores. É fundamental ter bom

planejamento desses eventos pois muitas

vezes não é possível acompanhar todos. A
priorização da participação deve ser feita
com a Missão e com o MAPA. Algumas
vezes é preciso participar de algumas

reuniões somente por determinaclo período

ue se tenha uma ideia do tom do evento

Produtos

)

)

I

)
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e de seu objetivo principal, bem como os

principais participantes. A adidância agrícola

atrai muitas reuniões com agentes

econômicos e científicos tanto do lado

brasileiro como do lado europeu.

Universidades solicitam palestras e

participação em reuniões e produtores

brasileiros anseiam trocar informações com o

adido agrícola.
Algumas vezes a preparação de eventos

como o churrasco anual, seminários, eventos

oficiais do dia 7 de setembro e outros são

parte da rotina do adido agrícola em

Bruxelas.
Finalmente, é preciso dizer que algumas

vezes é necessário abordagem mais pessoal e

dessa forma convites para almoço ou jantar

podem ser importantes para a troca de

informações e esclarecimento de temas

importantes.
Nos documentos anexos a este relatório estão

listadas 824 reuniões no período de maio de

2010 a junho de2014, com o seguinte

detalhe:
20t0 - ll4;
20rl -254;
2012 - 199;
2013 - 179; e

2014 -78.

OBJETIVO 1l: indicar e facilitar contatos com especialistas, importadores e autoridades locais.
)

)

)

)

)

)

)

.)

)
')

)
.)

J
O

a) facilitar o contato com especialistas, importadores
e autoridades européias aos oficiais designados pelo
Governo brasileiro, empresários e representações

privadas do setor proclutivo.

Atividades

Cerca de l}Yo das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. Colocar em contato especialistas ou

dois lados com interesses comuns é fator que

agrega consistência a diálogos e pode

solucionar desafios que são apresentados na

rotina diária do adido agrícola.
Dessa forma, a participação ou organização de

reuniões ou eventos em que vários atores

interagem pode trazer clareza em alternativas

Produtos
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Ministério da Agriculturao Pecuária e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio - SRI

RELÄTÓRIO FINAL

Período: 20L0 220L4

15 de outubro de20I4

Odilson Luiz Ribeiro e Silva

ôDIDO AGRÍCOLA

MISS,Ã.O DO BRASIL JUNTO À I.n'TIAO EUROPÉIA
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Agradecimentos

A instalação da adidância na Missão do Brasil contou com a colaboração essencial do

MAPA e do MRE, além dos colegas da Missão do Brasil junto à UE. No período de maio de

2010 ajunho de 2014, os dois titulares da Missão, Embaixadores Ricardo Neiva Tavares e

Vera Barrouin Machado, deram todo o apoio à adidância, bem como os Secretários da SRI,

Célio porto e Marcelo Junqueira. Foram frequentes os diálogos sobre os temas de importância

no contexto da UE para o agronegócio nacional. A intensa agenda de trabalho do período só foi

possível de ser reallzadagraças à colaboração-da Missão do Brasil junto à União Europeia, aos

colegas do MAPA e da Ù¡,. Agradeço, finalmente, a todos que colaboraram com esse trabalho

pionéiro e de tanta importânciaparaa inserção definitiva do agronegócio nacional no contexto

internacional.
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Resumo executivo
No período de 30 de maio de 2010 a 30 de junho de 2014, foi instalada a lu adidância

agrícola na Missão do Brasil junto à União Europeia. Foram elaborados dois planos de trabalho

e encaminhados relatórios quadrimestrais à Secretaria de Relações Internacionais do

Agronegócio - SRI/MAPA. Cerca de 40 mil mensagens foram enviadas, a grande maioria ao

U4pA e à Missão, além de outros órgãos correlatos como Embrapa, parceiros da União

Europeia. Das mensagens encaminhadas, entre 70 a 80o/o estavam relacionadas às 12

atribuições gerais dos adidos agrícolas, conforme cita o afi. 7o do Decreto 646412008. Entre as

atribuições previstas, a que se refere a "informar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento sobre ptobl.rnus efetivos ou potenciais que afetam o comércio de produtos do

agronegócio brasileiro, concentrou cerca de 30o/o dos esforços do adido agrícola no período.
- Þotu- realizadas 22 missões de inspeções do FVO - Food and Veterinay Office - ao

Brasil durante os 4 anos da adidância, principalmente relacionadas a produtos de origem

animal e dentro desse item, aquelas relacionadas à carne bovina. Coincidentemente, em relação

ao produto encontra-se o principal "lobby" agrícola contrario às negociações entre o

MERCOSUL e a UE. O Brasil é o pais fora da UE que recebe mais missões do FVO.

No período, também foram realizadas 824 reuniões das mais diversas, incluindo os

órgãos da tE, organizações não governamentais, estudantes de ciências agrarias da UE,

produtores brasileiros, entre outros. Aumentou-se consideravelmente a cooperação em temas

ianitários e fitossanitários entre o Brasil e a UE, como também em bem estar animal.

O Brasil mantém com a UE intenso comércio no setor agrícola e saldo comercial em

torno de US$20 bilhões anuais. Por outro lado, crescem as ações para que a UE possa exportar

mais produtos de origem animal ao Brasil, principalmente lácteos e produtos cámeos. A maior

críticã comunitaria é o sistema lento de habilitação para as exportações europeias ao Brasil.

A UE revisou, no período, a sua política agrícola comum - PAC e que estará em vigor

de 2014 a 2020, indicando maior previsibilidade ao setor produtivo europeu. A Comissão

Europeia também enviou proposta de revisão da sua legislação sanitária e fitossanitária por

meiodo pacote conhecido como "smctrter ntles for safer food', encaminhada ao Parlamento no

dia 6 de maio de 2013. A nova regulamentação dará mais simplicidade e efetividade aos

controles oficiais do bloco europeu e certamente terá impacto nas importações de produtos

agropecuários do Brasil.
Propriedade intelectual é tema importante nas negociações com o bloco europeu. A UE

tem aprovéitado a forma simples de registrar suas indicações geográficas (IG) no Brasil por

meio ão INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Por outro lado, há dificuldades

para registrar as IGs do Brasil na UE por causa das exigências relacionadas às especificações

äor prõdutos. As ações executadas para o reconhecimento da equivalência da certificação

oficial sobre produtos orgânicos entre os dois lados deve ser continuada jâ que representa

opção importante para estimular o comércio bilateral com maior valor agregado.

A promoção de produtos do agronegócio e a corespondente agregação de valor deveria

contar com legisiação específica no Brasil como existe na UE. As especificidades do território

nacional com mais de 60% de vegetação nativa deveria ser utilizada para indicar a

sustentabilidade e as características dos biomas nacionais refletidas nos produtos exportados.

Finalmente, podem ser apresentadas como sugestões às próximas adidâncias criação de

estrutura para análisi das informações encaminhadas, harmonização do modelos de relatórios e

do acesso das informações do MRE aos adidos, melhor planejamento na volta dos adidos para

aproveitamento .da experiência acumulada e profissionalizaçáo dos .adidos no âmbito do

MAPA.
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RELATÓRIO FINAL - 1' SEMESTRE DE.2OI4

1. JUSTIFICATIVA

Com base no Decreto no 6.464, de 27 de maio de 2008, sobre a designação e atuação de adidos

agrícolas junto a missões diplomáticas brasileiras no exterior, notadamente, os artigos 7o e 8o que

dãfinem, respectivamente, as ãt.ibuiçO.r e deveres do adido agrícola, estão citadas a seguir as principais

ações reiaciónadas aos planos de trabalho de 2010 e2012, relacionadas ao cumprimento das atribuições

definidas no citado instrumento legal.

2. OBJETMS E AÇOES

O objetivo geral dos citados planos de trabalho relacionado a este relatório é "acompanhar os principais

temai afetos ao comércio do agronegócio entre o Brasil e a União Européia e estreitar relações com

representantes da Comissão, do Conselho e do Parlamento da UE, com vistas a manter e aumentar a

corrente de comércio entre o Brasil e aquele bloco econômico, em particular no que diz respeito às

exportações brasileiras".

para alcançar o objetivo geral do Plano de Trabalho foram desenvolvidas as atividades descritas a

seguir, além de umà grandõ agenda de reuniões que pode ser verificada no cadastro do setor agrícola da

Missao e nos relatórios quàdrimestrais encaminhados anteriormente. Este relatório, diferente dos

anteriores, não será fundamentado em quantitativos de mensagens encaminhadas sobre os objetivos

específicos citados no Decreto 646412008. O enfoque será mais qualitativo com o intuito de prestar

contas sobre o progresso dos principais objetivos dos planos de trabalho citados e propiciar informações

importantes para o próximo aàido qrre estará na Missão do Brasil perante a União Europeia.

Cate salientãr que muitas das informações deste relatório estão fundamentadas em trabalho conjunto

com colegas da Missão do Brasil junto à UE, do MAPA e outras instâncias.

OBJETIVO L: buscar melhores condições de acesso de produtos do agronegócio brasileiro

nos mercados local ou regional;

Atividades Produtos

a) aumentar as cotas, diminuir tarifas e
restrições à exportação de carnes (aves,

bovinos e suínos), frutas, açúcar, sucos e

bebidas, álcool combustível e para álcool-
química, café torrado ou solúvel, e fibras;

b) buscar reconhecimento da equivalência
de critérios técnicos (não tarifarios) para

as exportações brasileiras de carnes (aves,

pescados e bovinos e suínos), Por
exemplo: habilitação de propriedades e

regiões aptas a exportar carne bovina -
lista TRACES - Decisão 61/2008; cota

Cerca de IYo das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. O aumento de cotas, diminuição de

tarifas e cotas estão, segundo o lado europeu,

vinculados às negociações entre a União
Europeia e o MERCOSUL. Café torrado ou

solúvel, fibras de sisal, condições
preferenciais para exportação de frutas e

outros produtos são exemplos pendentes da

negociação citada. A perda do SGP - Sistema

Geral de Preferências - para as exportações

do Brasil à UE em 2014 torna ainda mais
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premente para o lado brasileiro a conclusão
da negociação entre os dois blocos.
Procedimentos para manutenção da

equivalência dos procedimentos estabelecidos

pela legislação europeia com aqueles

relacionados aos produtos brasileiros
exportados para a UE continuam sendo

temas fundamentais da negociação bilateral.
O Brasil tem reconhecimento da equivalência
nos procedimentos de certificação de carnes

bovina, de aves e de equinos para a UE. No
entanto, novas exigências como as de bem
estar animal ou níveis de resíduos de

medicamentos veterinários ou de

contaminantes, atualizam continuamente os

sistemas de certificação de conformidade que

são executados periodicamente pelo FVO, o

Escritório de Alimentos e Veterinaria da UE
responsável pela análise da conformidade dos

produtos da UE e daqueles exportados para o

bloco.
Carne bovina: houve avanços quanto à

Decisão 6112008, dado que após negociações

bilaterais em 2010, não é mais o lado europeu
que aprova a lista de estabelecimentos rurais
(ERAS - Estabelecimentos Rurais
Aprovados) para produção de animais que

darão origem à carne bovina exportada do

Brasil paraaUE. O MAPA elabora, desde

então, a lista mensal que é imediatamente
transferida para o site da DG-SANCO. Há
negociações para a revogação da citada
Decisão conforme acordado com o lado
europeu. Persistem dificuldades na

exportação de carne bovina em relação aos

testes para detecção de E. coli em alguns

pontos de fronteira da UE. Deverão ser

harmonizados os procedimentos de inspeção

da carne importada com os controles internos
(no âmbito do comércio intra União
Europeia) e com critérios de avaliação de

risco em relação ao produto e seu uso

proposto (consumo "in natLtrcf' orL

processado, por exemplo). Estudos nesse

sentido, no âmbito da UE foram
encaminhados recentemente às áreas

do MAPA.c

Hilton; bovinos vivos; material genético
animal e vegetal; e mel, bem como da

regionalização (sanidade dos vegetais e
animais); aprovação mais assíncrona de

OGMs entre o Brasil e a UE, bem como
critérios de inspeção e amostragem para

fins de fiscalização ou inspeção.
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Carne de aves: persistem dif,rculdades
quanto a notificações de não conformidade
sobre salmonela nas exportações para a UE,
conforme notificações do sistema RASFF
("rapid alert systemþr food andfeed').Hâ
indícios de que pode existir aplicação de

critérios mais rígidos e desproporcionais no

controle de salmonela em came de aves de

produtos exportados para a UE do que

aqueles relacionados à produção interna. Os

parâmetros brasileiros de bem estar animal

apesar de terem sido considerados

equivalentes aos europeus ainda são objeto de

negociação quanto aos parâmetros elétricos
para insensibilização de aves. Esses

parâmetros foram encaminhados à DG-
SANCO e, posteriormente, submetidos à

avaliação da EFSA. O resultado da primeira
tentativa de aprovação desses parâmetros

ainda não foi positivo e deverá ser avaliado o

envio de nova proposta ao lado europeu pelas

instituições que participaram do projeto
(ABPA, Embrapa e USP).
Carne suína - persistem as dificuldades da

UE com algumas poucas detecções de níveis

mínimos de resíduos de ractopamina no

sistema piloto de produção de suínos sem

ractopamina. Possíveis contaminações
cruzadas podem ter sido causa da detecção na

urina de animais do citado sistema de

produção. Deve ser citado que a análise da

presença de resíduos de ractopamina na urina
de suínos é o método mais sensível de

detecção desse ingrediente ativo. O lado

europeu considera as detecções como não

conformidade e o brasileiro considera que

elas indicam a sensibilidade das análises e a

eficácia do controle oficialjá que. se houver
detecção, não haverá exportação do lote com

eventual presença do resíduo para a UE. Ver
detalhes relacionados à missão do FVO 2013-

68s0.
Há grancle sensibilidade política no âmbito da

UE qnanto a autorização da importação de

carne suína do Brasil. Isso se deve à

dificuldade crescente dos produtores
de suínos com o aumento dos custos
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de produção, sobretudo do preço das rações e

das medidas de bem estar animal exigidas
pelo bloco europeu. Esse cenário indica que

será dificil do ponto de vista político, nas

condições atuais, a aprovação do Brasil para

exportação de came suína para a União
Europeia. As proposições da DG-SANCO,
como a abertura do mercado eruopeu para

carne suína do Brasil, devem ser aprovadas

pela maioria dos representantes dos Estados

Membros antes de sua tramitação.
Cota Hilton: persistem as dificuldades para

flexibilização da definição acordada entre os

dois lados sobre a alimentação
exclusivamente a pasto dos animais elegidos
como matéria prima para a cota Hilton. O

lado europeu menciona que o consumidor
local tem preferência pela carne cujos
animais foram alimentados somente a pasto,

algo que é de difícil comprovação práúica,

para manutenção dessa exigência. O lado

brasileiro alega que o gado nacional tem
característica de alimentação a pasto mas

para cumprir com a definição de carcaça para

a cota Hilton é necessario a suplementação de

ração proteica antes do período de abate para

melhor eficiência no cumprimento da cota

atual de 10 mil toneladas. Além disso,

menciona que o sistema de produção nacional
tem se intensificado para ser mais sustentável

do ponto de vista ambiental (menos

emissões) e econômico (maior
produtividade).
Material genético animal e vegetal: há
pendências nesses dois âmbitos para ampliar
o comércio entre os dois lados. Do lado
europeu, há restrições para exportação ao

Brasil de sêmen e embriões de ruminantes
por causa do vírus Schmallenberg que existe

na UE mas não no Brasil e em países do

MERCOSUL. Do lado brasileiro, falta
reconhecimento da UE para habilitação da

exportação de material genético de aves de

MS e MG conforme pendências relacionadas
à missão do FVO 2012-6455, ainda em fase

de resposta. Também existem negociações

em faie adiantada sobre o reconhecimento
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europeu do controle oficial da produção de

sementes forrageiras no Brasil. O MAPA
encaminhou a legislação brasileira básica
sobre o assunto, em inglês, paraavaliação da

DG-SANCO. Ainda não houve resposta do

lado europeu.
Mel: após a aprovação pelo Parlamento
Europeu em 16 de abril de2014, de emenda à

Diretiva lI0l20I4, a possível presença de

OGM em pólen do mel não deverá
representar mais restrição à exportação por
causa do pólen ter sido considerado
componente do mel e não um ingrediente. A
presença de pólen com resíduo de evento
geneticamente modificado que tenha sido
aprovado na UE, caso o pólen fosse
considerado ingrediente, poderia ser no
máximo 0,9o/o do pólen para que não
houvesse a necessidade de rotulagem. Como
componente do mel esse percentual é contado
considerando o volume do mel e o do pólen.
Aguarda-se a publicação desse novo
dispositivo legal em breve.
OGM - a aprovação de OGMs na UE tem
duas vertentes, uma relacionada à

comercialização e outra ao plantio. A
primeira tem progredido, embora lentamente,
e a segunda tem regredido, restando apenas 1

evento de milho OGM autorizado a ser

plantado na UE (MON 810). Está em
discussão final a aprovação do pacote de

cultivo de OGM, proposto pela DG-SANCO
ao Parlamento e ao Conselho, desde 2010,
que permite aos Estados Membros não

avtorizar o plantio desses eventos levando-se
em consideração outros fatores como manejo
do território e questões sociais, diferentes
daqueles já avaliados pela EFSA, ou seja, os

aspectos ambientais e toxicológicos. Há
expectativa da Comissão de que com a
aprovação desse pacote de cultivo os Estados

Membros poderão ser mais flexíveis para

aprovar outros eventos OGM para

comercialização ou plantio na UE e assim

diminuir a assincronia de aprovação de

eventos entre a UE e seus parceiros
comerciais como Brasil, EU e
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Canadá. A assincronia entre a aprovação de

eventos OGM poderia ocasionar riscos de

intemrpção do comércio de grãos, como soja,
produto de que a UE é dependente de

importação para satisfazer à demanda interna.
Mesmo assim, a assincronia, ainda que

pequena, poderia persistir e resultar no futuro
em barreiras comerciais no caso da presença

de eventos OGM não autorizados pela UE em

exportações de produtos que contenham
produtos geneticamente modificados.
Alternativa limitada para minorar possíveis
problemas no comércio é o LLP -"low |evel
presence" - que dá tolerâncía de 0,Io/o para
eventos de OGM não aprovados na UE,
destinados a ração animal, mas que tenham
sido aprovados na país exportador e já
tenham pedido de avaliação aprovado no
âmbito da EFSA. Há expectativa de que o
procedimento, já aprovado para eventos

OGM destinados à ração animal, seja

aprovado no âmbito da UE também para

alimentos. Cabe salientar que do ponto de

vista formal, o enfoque da legislação europeia
não menciona LLP mas sim harmonização de

procedimentos laboratoriais para detecção de

OGM.
Regionalização - a UE utiliza critérios
próprios para reconhecimento da
regionalização sobretudo no que se refere à
sanidade animal. Os critérios da OIE são

levados em consideração mas a definição
efetiva da regionalizagão ocorre após
inspeções do FVO, como é o caso do

reconhecimento das zonas habilitadas do

Brasil para produzir animais como matéria
prima para exportar carne bovina ao bloco.
Para os vegetais o reconhecimento é mais
simples e se dá, inicialmente, pela declaração

da ârea livre pela autoridade competente do

país exportador o que poderá ser verificado
posteriormente pelo FVO.
Critérios da amostragem para inspeção e

fiscalização - o sistema europeu pa"ra

amostragem e fiscalização parece ser muito
eficiente quando se refere aos produtos

lo desse fato é o RASFFS
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OBJETIVO 2: Prospectar novas oportunidades para os produtos do agronegócio brasileiro

clue verifica a conformidade dos produtos

importados pela UE, comunica as não

conformidades aos países exportadores e

países membros da UE. O sistema RASFF
também trata de não conformidades em
produtos exportados da UE para terceiros
países quando não conformidade detectada

possa causar danos ao consumidor e agentes

econômicos. O Brasil ainda não tem sistema

semelhante embora, desde 2009, tenha sido

elaborado o SISAGRO que foi concebido
para ser um sistema de alerta rápido
relacionado às importações brasileiras de

produtos de origem animal e vegetal. Esse

sistema também notificaria às autoridades

competentes dos países exportadores como

também todos os pontos de fronteira e aduana

no interior do país para evitar danos aos

consumidores e agentes econômicos.
Adicionalmente o sistema Produz
informações para subsidiar a avaliação de

risco e a sua gestão. O sistema de alerta

rápido é importante ferramenta de proteção

da produção agropecuária do país ejunto com

a avaliação de risco, elaborada pela EFSA
(,European Food Safety Attthority), compõe

com o núcleo estratégico da DG-SANCO,
que elabora as propostas de medidas
sanitárias e fitossanitárias, o tripé de proteção

da sanidade e fitossanidade na União
Europeia.

Atividades Produtos

a) intensificar gestões para abertura do mercado

europeu a produtos não tradicionais do

agronegócio brasileiro exportado à UE como carne

suína, material genético animal e vegetal, arroz,

lácteos, ovos industrializados, entre outros'
b) incluir produtos do agronegócio nacional de

maior valor agregado para exportação ao mercado

europeu como produtos com garantia de qualidade

específica como orgânicos, produtos de origem

animale vegetal com selos de qualidade
(Indicação Geográfica - IG) além de produtos

Cerca de 60/o das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. A intensificação de gestões para

abertura de mercado aos produtos não

tradicionais da pauta de exportação do

Brasil para a UE tem esbarrado na

dificuldade dos Estados Membros em criar
melhores condições às exportações

brasileiras ao bloco europeu. Entre as

razões que licam essa dificuldade está o
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tradicionais de qualidade.
c) atuar na formação da imagem de qualidade dos
produtos do agronegócio nacional principalmente
quanto ao respeito ao meio ambiente, comércio
justo e outros requisitos de agregação de valor.

amplo saldo comercial do Brasil com a UE,
em produtos do agronegócio, em tomo de
US20 bilhões anuais nos últimos anos. Para
o lado europeu aumentar as exportações de
produtos do agronegócio para o Brasil é

preciso, segundo a legislação vigente, o
envio de missões do MAPA para
reconhecimento de equivalência de sistemas
oficiais de controle em cada um dos Estados
Membros. Há em pauta pedido de mais de
40 missões a cerca de 13 Estados Membros
da UE, relacionados a produtos de origem
animal como lácteos, produtos cámeos
processados e pescados. O lado brasileiro
tem dificuldade, por causa da falta de
estrutura especializada em avaliação de
conformidade, em atender ao pleito
europeu. Existe iniciativa do MAPA em
alterar a legislação vigente para tornar mais
flexível a autorização da importação de
produtos de origem animal ao Brasil, sem
descuidar da necessária cautela sanitaria e

de qualidade do produto. A UE tem
proposto alternativas para minimizar as

dificuldades internas do MAPA como
autorização da importação a partir de
análise de documentação oficial relacionada
a produtos de menor risco como rações e

alguns produtos processados. O lado
brasileiro ainda encontra dificuldades para
alterações mais substanciais na legislação
vigente sobre o tema. O resultado desse
quadro é a persistência das dificuldades de
ambos os lados para a abertura comercial.
Como exemplo, citam-se a as restrições
para autorizaçáo da exportação de carne
suína do Brasil para a UE, já mencionado
no item anterior, bem como de material
genético animal.
A exportação de material genético vegetal,
como sementes de forrageiras do Brasil para
a UE, parece estar sendo tratada de forma
menos problemática embora também
demorada devido à lentidão da troca de

correspondências sobre o assunto. No dia 5
de maio de 2014, foram encaminhadas as

leeislacões básicas do Brasil sobre o tema.
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em inglês, paraaDG-SANCO. E necessiírio
voltar atratar do tema após a análise dos
documentos pelo lado europeu com vistas
ao reconhecimento europeu da equivalência
dos procedimentos oficiais para a produção
de sementes.

O anoz exportado do Brasil paraaUE, em
2013, teve aumento em valor de 64.300/o em
comparação com 2012, chegando a

US$63,10 milhões. No entanto, não há uma
política de apoio explícito a essa iniciativa e

mercados asiáticos, tradicionais
exportadores do produtos para a UE,
poderão reverter o ganho do Brasil em
2013, como parece estar ocorrendo já em
2014 com a queda de 56,6Yo nas
exportações de janeiro a junho de 2014
quando comparadas com o mesmo período
de 2013.
Lácteos e outros produtos industrializados -
ainda não existe equivalência reconhecida
pela UE nos controles oficiais da produção
de lácteos entre o Brasil e a UE que
permitam as exportações brasileiras. Por
outro lado, esse é um dos setores mais
demandados pelo lado comunitário para a
exportação ao Brasil. Missões para
reconhecimento da equivalência de sistemas
já foram em alguns países europeus como
França, Polônia, Holanda e Itália. A.inda
persistem outras demandas mas, conforme
mencionado anteriormente, a falta de
estrutura especializada em avaliação de
conformidade dificulta o atendimento à

demanda. Esse tema é afeta o diálogo
bilateral e as negociações para melhor
acesso a mercados de ambos os lados.
Outro exemplo, ainda pendente, é a
exportação de ovos industrializados para o
lado europeu que esbarra na dificuldade de
reconhecimento da equivalência do controle
oficial de resíduos de drogas veterinárias
em ovos. O plano de controle e
monitoramento de resíduos de produtos de
origem animal do MAPA tem sido
ampliado com vistas a garantir no futuro, a

equivalência mencionada. O mercado
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europeu tem demandado o produto e o
mercado brasileiro tem potencial para oferta
em quantidade e qualidade, falta apenas a

comprovação dos citados controles.
Produtos industrializados, que levam o ovo
como ingrediente, também não podem ser
exportados paraa UE, como o pão de
queijo. Assim, é urgente que o esforço de
reconhecimento da equivalência de
controles oficiais citados seja bem
encaminhado e reconhecido pelo lado
europeu.
Produtos orgânicos e indicações geográficas

- foi dado importante passo pa.ra o
reconhecimento da equivalência da
certificação de produtos orgânicos do Brasil
para a UE e vice-versa. Foram contratados
pelo lado enropeu consultores parurealizar
levantamento e comparação da legislação
dos dois lados e assim iniciar a avaliação da
equivalência dos controles oficiais. No
entanto, dificuldades de agenda do lado
euopeu impediram o encontro de
responsáveis da DG-AGRI e do
MAPA/SDC durante a feira orgânica em
Nuremberg, na Alemanha, conhecida como
Biofach. O lado europeu poucos dias antes
da reunião alegou que somente dispunha de
meia hora para reunião com o lado
brasileiro. Sendo assim, foi cancelada a

reunião por ter sido considerado irrelevante
a disponibilidade de apenas meia hora para
tratar de tema tão importante apesar da
disposição do lado brasileiro em viajar do
Brasil para a Alemanha. A partir desse
episódio e com o cancelamento da II
reunião do Diálogo em Agricultura, entre o
MAPA e a DG-AGRI marcado para o
primeiro semestre de2014, não há ainda
planejamento de cronograma sobre as

etapas a serem realizadas entre os dois lados
para prosseguir e concluir o cronograma de
trabalho p ar a ftnalizar o entendimento.
As indicações geográficas - IGs são um dos
principais interesses do lado europeu em
acordos de livre comércio com outros países

ou blocos eçonômicos. Esse fato foi iá
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amplamente divulgado por ocasião das

reuniões de negociação entre o
MERCOSUL e a UE. No entanto, desde

2012 o lado europeu tem registrado as

principais IGs de seu interesse no Brasil
utilizando o protocolo de pedidos de

registro no INPI. Como o sistema de

concessão de registro de IGs no Brasil leva
em consideração o protocolo do pedido para

primaziana concessão do registro, o tema
passou a ter menos relevância para as

negociações da UE com o Brasil ou com o
MERCOSUL. Por outro lado, o Brasil tem
tentado registrar algumas IGs junto à UE,
como é o caso do "camarão da Costa

Negra" do Rio Grande do Norte. Os
produtores do citado camarão, por sua vez,

têm encontrado muita dificuldade nesse

registro, pois a legislação europeia é
exigente em comprovações prévias para
concessão do registro, como por exemplo, a

originalidade do pleito ou o controle da
qualidade intrínseca do produto a ser

registrado sob IGs na UE.
Imagem do produto - A UE tem legislação
para promoção da qualidade dos produtos
europeus do setor agropecuário, tanto
internamente como em terceiros mercados.

O Brasil realiza, sobretudo no âmbito do

MAPA, a promoção por meio de

participação em feiras para mostrar os

produtos nacionais do agronegócio com o
intuito de encontrar compradores e abrir
mercado. O enfoque de divulgar o conceito
da qualidade do produto europeu de forma
mais sistêmica ainda não encontra respaldo
correspondente nas ações de promoção de

produtos agropecuários do Brasil. E muito
importante realizar esforço de promoção da

imagem do produto agropecuário nacional
que tem sofrido durante muitos anos com
campanhas negativas, principalmente as

carnes, devido ao "lobby" dos produtores
europeus, sobretudo os irlandeses quanto à
carne bovina e os franceses quanto à carne

de aves. Campanhas que dão enfoque às

ualidades tivas dos tos
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brasileiros ainda são raras mesmo no
importante mercado europeu e poderiam se

contrapor às campanhas negativas já
realizadas.
As conclusões desse relatório tratarão
também de alguns desses itens
incorporando sugestões relacionadas.

OBJETIVO 3 coletar, analisar e disseminar informações sobre o mercado local e tendências

de comércio, de consumo e de exigências de qualidade de produtos do agronegócio

Atividades Produtos

a) analisar as informações pertinentes
disponibilizadas pelos órgãos oficiais e entidades
representativas dos setores correspondentes aos

principais produtos agrícolas do comércio entre

Brasil e União Européia, bem como para produtos
não tradicionais, com potencial de atender às

novas exigências de consumo e de qualidade do
consumidor europeu.

Cerca de 3o/o das mensagens encaminhadas

no período estavam relacionadas a este

objetivo. Do lado europeu a troca de

informações foi concentrada na Comissão,
notadamente as DG-SANCO, DG-AGRI e

DG-TRADE, além do Parlamento e do

Conselho, passando por aquelas
provenientes de entidades como a COPA
COGECA, ou aquelas que atuam com
grãos, rações e óleos vegetais (Coceral,
Fediol e Fefac) ou com biotecnologia
(Europabio, por exemplo) e meio ambiente
ONGs ambientais como WWF e
Greenpeace). Uma grande rede de contatos

com outros adidos agrícolas, pessoas e

instituições relacionadas ao agronegócio
resultou em elevado volume de informação
repassada ao MAPA e aos parceiros do

agronegócio nacional conforme pode ser

observado nos relatórios anteriores. Estima-
se que durante o período deste relatório
foram encaminhadas em torno de 10 mil
mensagens por ano da adidância agrícola.
Desse total, cerca de 80% eram
relacionadas aos objetivos dos planos de

trabalho de 2010 e2012, as outras
principalmente relacionadas a temas

administrativos e comunicações em geral.

A análise das informações propiciou revelar
com mais clarcza o quadro complexo da

agricultura europeia e 3ua relação com o
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agronegócio nacional nas dimensões
econômicas, de cooperação e política. Além
disso, foi possível obter mais precisão das
relações entre os interesses do consumidor
europeu com aqueles dos grandes
beneficiários de políticas públicas europeias
direcionadas ao agronegócio etrropeu como
a política agrícola comum ou as políticas de
valorização do produto europeu, como o
pacote de qualidade. As potencialidades e

fragilidades do sistema agropecuário
europeu também ficaram mais nítidas e esse

aspecto favorece a possibilidade de
conhecimento das áreas com maior
potencial de cooperação.
Informações do Brasil e de seu agronegócio
foram encaminhadas ou informadas em
reuniões para membros dos órgãos citados,
subsidiaram discussões no Parlamento e no
Conselho, com representantes dos Estados
Membros da UE ou órgãos e entidades de
ciência e tecnologia, entre outras.
A União Europeia exerce papel de liderança
em muitas organizações internacionais
relevantes, principalmente aquelas
relacionadas aos temas sanit¿írios e
fitossanitários com o Codex Alimentarius, a
Organização Mundial de Saúde Animal -
OIE e a Convenção Internacional para a
Proteção dos Vegetais - CIPV. Dessa forma,
a liderança europeia, também por ser a
maior importadora e exportadora de
produtos agrícolas, exerce influência
decisiva em outros parceiros comerciais do
Brasil.
Apesar da UE ter se tornado a segunda
parceira do agronegócio nacional, atrás da
China, continua sendo de importância
fundamental por causa do grande potencial
de comércio, similaridades históricas e

sociais com o Brasil. O contexto das
similaridades favorece o ambiente de
negócios entre os dois lados. É importante
que a pauta de temas de interesse bilateral
com foco na cooperação e fortalecimento
dos laços comerciais tenha
acompanhamento especializado de
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instâncias de governo que atuem de modo
estratégico e com objetivos bem definidos
de modo a estabelecer melhor ambiente
paru a cooperação institucional e para os

negócios de ambos os lados. Ainda persiste

muito desconhecimento da realidade
brasileira na UE e também daquela do bloco
no Brasil. A melhor forma de conhecer o

mercado local, a necessidade dos
consumidores e exigências de qualidade de

ambos os lados é trocar informações,
rcalizar intercâmbio de técnicos e estimular
parcerias tanto institucionais como
privadas.

OBJETIVO 4: articular ações de apoio à promoção externa dos produtos do agronegócio brasileiro
nos mercados local ou regional

Atividades Produtos

a) identificar, com base nas ações propostas para o

obj etivo I , 2 e 3 , a eventual necessidade de ações

de promoção para o incremento das exportações ou
melhoria das condições de acesso de alguns dos
principais produtos, cuja participação brasileira no
mercado mundial esteja acima de IYo e inferior a
esse patamar no mercado da União Européia, ou
que tenham potencial identificado por novas
oportunidades ou novos padrões de consumo e de

qualidade exigidos pelos consumidores e órgãos

oficiais europeus.

Cerca de l0o/o das mensagens
encaminhadas no período estavam
relacionadas a este objetivo. Durante o
período deste relatório, foram realizadas
algumas ações de promoção dos produtos
do agronegócio nacional para a União
Europeia. No entanto, aquelas ações

específicas do setor competente da SRI, não
foram contempladas na programação de

trabalho entre 2010 e2014.
Assim, como alternativa, foram estimuladas
e apoiadas o esforço de instituições como o

Escritório da APEX em Bruxelas, para

realizaçáo da principal ação de promoção
anual do agronegócio nacional na cidade
que é o churrasco anual que ocorre desde

2011. Evento desse tipo em Bruxelas
repercute em toda a UE já que os

profissionais de todos os Estados Membros
estão baseados em Bruxelas, bem como
entidades que atuam relacionadas ao

agronegócio do bloco.
Inicialmente, com o apoio da ABIEC, por
meio de recursos da própria APEX, foi
realizado o primeiro evento em iunho de
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20II. Posteriormente, com a saída da

ABIEC da iniciativa, o próprio escritório da

APEX em Bruxelas realizou o segundo

evento, dessa vez naprópria residência

oficial da Embaixada do Brasil na Bélgica,
também em julho de20t2. O terceiro
evento foi realizado em julho de 2013, em

local situado em bosque na região vizinha à

Missão do Brasil em Bruxelas. Este ano,

com o novo Parlamento EuroPeu que

deverá ser anunciado após o final de agosto,

o evento deverá ocoffer em setembro

próximo.
O evento que tem se tomado tradicional,
reveste-se de importância por proporcionar
encontro entre diversas autoridades
europeias e brasileiras, além de

representantes dos setores privados dos dois

lados. Produtos nacionais como carne,

vinhos e espumantes, chocolate, cachaça,

sucos, entre outros, servidos de maneira
típica e com música nacional faz com que a

grande agenda de compromissos dos

participantes relacionadas a temas do

agronegócio brasileiro possa algumas vezes

encontrar caminhos alternativos para

soluções de entraves comerciais que

atendam aos interesses mútuos.
Varias ações de promoção foram
executadas, embora sem recursos

específicos, durante o período citado e

podem ser verificadas nos relatórios
anteriores. A maioria delas por meio de

palestras e discussões sobre o agronegócio
nacional, inclusive a partir de reuniões com

ONGs ambientais, ou grupos de estudantes

europeus em visita à Missão, ou mesmo em

apoio a setores do agronegócio nacional.

Campanhas contra produtos brasileiros
eram imediatamente comunicadas aos

interessados para que elaborassem contra

argumentação, principalmente em relação à

soja. came bovina e de aves. Informações

negativas sobre o agronegócio nacional,

como as produzidas pela Copa Cogeca e

divulgadas em instituições e mídia" foram
analisadas e de foram
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OBJETIVO 5: identif,rcar problemas efetivos on potenciais que possam afetar o comércio de produtos

do agronegócio brasileiro.

encaminhadas para a CNA com vistas à

elaboração de respostajá que foi
considerada inapropriada a resposta à

iniciativa privada (Copa Cogeca) ser feita
pelo adido agrícola. No entanto, foi
realizado debate entre o adido e Diretor
daquela entidade no Parlamento Europeu
sobre temas do agronegócio entre o Brasil e

a UE promovido por Parlamentares do

Comitê de Agricultura. Ver relatórios e
comunicações anteriores sobre o tema.
O lado brasileiro tem muito a aprender com
o europeu na forma de agregar valor aos

produtos do agronegócio. Não apenas, em
questões relacionadas à valorização dos
produtos mas também quanto à forma
institucional de apoiar e promover de

maneira efetiva os produtos nacionais em
mercado tão exigente quanto o europeu.
Uma maior inter-relação entre as áreas de

promoção dos dois lados seria muito salutar
e certamente traria resultados positivos
principalmente para o Brasil. As indicações
geográficas, os programas de qualidade e

de apoio à pequena produção e a produtos
de regiões de montanha, por exemplo, com
especificidades e tipicidade que são

valorizadas e apoiadas pelo setor público
europeu são exemplos que o lado brasileiro
poderia debnrçar-se e buscar inspiração
com vistas a garantir melhor qualidade de

vida aos produtores rurais de todo o país.

O segundo mercado para o agronegócio
nacional, precedido apenas pela República
Popular da China, deveria merecer atenção
especial do MAPA tendo em vista a

dependência de alguns setores importantes
do agronegócio brasileiro em relação ao

mercado europeu, neste caso estão frutas,
sucos, café e produtos florestais.
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Atividades Produtos

a) monitorar periodicamente as informações
disponibilizadas nas páginas eletrônicas dos órgãos
oficiais e respectivas agências reguladoras, bem
como, de entidades de classe ou representantes de
setores afins aos interesses do agronegócio nacional
e transmitir ao MAPA, imediatamente, qualquer
informação considerada relevante quanto a
problemas efetivos ou potenciais relacionados ao

comércio do agronegócio brasileiro.

Cerca de 30% das mensagens encaminhadas
no período estavam relacionadas a este

objetivo. Durante o período, conforme pode

ser observado nas descrições dos produtos
do item 5 dos relatórios anteriores ,vários
problemas foram sanados, minimizados e

alguns persistem. No entanto, é importante
concentrar-se naqueles que necessitam de

ação mais sistêmica para serem resolvidos.
Conforme mencionado no produto do
objetivo 1 deste relatório, a persistência de

alguns empecilhos à melhor fluidez do
comércio entre o Brasil e a UE passa

também pela diminuição das dificuldades
para o lado europeu exportar produtos do seu

agronegócio para o Brasil. A falta de uma
agenda comum clara e efetiva para
solucionar os problemas bilaterais de

comércio tem levado a aumento de tensão na
relação bilateral e perda de mercado,
pequena mas gradual, dos produtos
brasileiros para a União Europeia. As
exportações brasileiras do agronegócio têm
diminuído desde 20II e só não foram
maiores por causa do esforço conjunto para
solucionar problemas mais emergenciais
embora persistam pendências importantes
para os dois lados.
De 2012 para20l3, as exportações do
agronegócio, em valor, para a UE
diminuíram 2,45yo, o que parece pequeno

mas que significa diferença a menos em
torno de US$555 milhões.
A pauta exportadora do Brasil em relação
aos produtos do agronegócio para a UE,
concentra-se em produtos de base como
complexo soja (US$7,42 bilhões), produtos
florestais (US$2,99 bilhões), cafe (US$2,57
bilhões) e carnes (US$2,32 bilhões),
representando cerca de70%o do total
exportado em 2013. Esse conjunto de

produtos representa insumos fundamentais
parc a agricultura e agroindústria europeias.
Por exemplo, o complexo soja, é insumo
essencial para raÇões com proteína vegetal
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de baixo custo e de qualidade para permitir a
produção animal da UE mais competitiva e

produção de valor agregado alto como
lácteos e produtos cárneos, inclusive para
exportação. Os produtos florestais, na sua

maioria celulose e madeira, são insumos
importantes pam a indústria europeia em
geral. O cafe verde exportado do Brasil,já
que o torrado paga a maior taxa entre os
países exportadores de café para a UE,
permite a produção e industrialização de

cafés especiais na UE que se transformou em
grandes exportadora de café torrado de alto
valor agregado, como também de máquinas
para cafés. Finalmente, as carnes exportadas
pelo Brasil permitem que os preços do
produto para o consumidor europeu sejam
menores e favorece a exportação de

excedentes de alto valor agregado. A
exportação de cames do Brasil para a UE
fica mais restrita ao seguimento de "Food
Service" jâ que a came brasileira sofreu
muita campanha negativa na UE e por isso é
raramente é encontrada no varejo local. Esse
quadro é ainda mais paradoxal quando se

leva em conta que o Brasil é o maior
exportador de carne de aves e de bovinos
para a UE. Por outro lado, países como a

Argentina ou o Uruguai têm seus nomes
associados a carnes servidas aos

consumidores europeus em restaurantes e

supernercados como sinônimo de qualidade.
Esse quadro mostra como é importante a

r e alizaçáo de campanh a par a melhorar a
imagem de produtos brasileiros do
agronegócio no mercado da União Europeia.
Fatores como a sustentabilidade da
agricultura brasileira, o aumento da
produtividade do setor nos últimos anos,
fundamentado em tecnologia e inovação, por
exemplo, deveriam ser mais divulgados
como instrumento de valorização dos
produtos agrícolas do Brasil no bloco
europeu. No entanto, são tímidas as

iniciativas relacionadas a esses temas e

esclarecimento da opinião pública europeia
sobre o quanto é "verde" a agropecuária
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nacional.
Seriam duas as principais conclusões desse

tópico: arealização de esforço bilateral para
diminuir as travas no comércio bilateral e

planejamento e execução de campanhas para

melhorar a imagem do agronegócio nacional
e seus produtos junto aos consumidores
europeus.

OBJETIVO 6: acompanhar, analisar e informar sobre as políticas agrícolas e legislações de interesse

do agronegócio brasileiro

Atividades Produtos

a) acompanhar sistematicamente a publicação
de legislação européia que possa ser de interesse
do agronegócio brasileiro e transmitir ao

MAPA;
b) estimular a participação do MAPA nas

discussões sobre a revisão da Política Agrícola
Comum - PAC, volatilidade de preços agrícolas
e alimentos no mundo, no Brasil e na UE;
b) cooperar com o fornecimento de

informações e acompanhar a legislação europeia
sobre biocombustíveis, particularmente a adição
de álcool na gasolina e as discussões na UE
sobre efeitos indiretos do uso da terra (ILUC)
para alimentos e biocombustíveis;
c) apoiar a cooperação trilateral na area do
agronegócio entre o Brasil, a UE e terceiros
países, como os africanos
d) apoiar quanto aos temas do agronegócio a

parceria estratégica com a UE em ciência e

tecnologia e inovação e também a parceria
econômica, social e ambiental para o
desenvolvimento sustentável ;
e) apoiar e subsidiar no que couber as reuniões
de alto nível entre o Brasil e a UE.
f) apoiar a promoção da parceria econômica,
social e ambiental para o desenvolvimento
sustentável em temas agrícolas com vistas à

cooperação inclusive para o programa ABC
(agricultura de baixo carbono) e as discussões
sobre emissões de gases de efeito estufa com
vistas a p.ropiciar sistemas agropecuários mais
sustentáveis

Cerca de l0o/o das mensagens
encaminhadas no período estavam
relacionadas a este objetivo. O Parlamento
Europeu tem ganhado relevância no
contexto da União Europeia a partir do
Tratado de Lisboa, sobretudo quanto à
aprovação de atos propostos pela
Comissão. O poder do Parlamento pode

ser medido durante as negociações da
nova legislação da política agrícola
comlrm - PAC no âmbito da UE. Muitos
consideravam quase impossível o acordo
que levaria à aprovação até 2013, da nova
PAC para entrar em vigor em20I4 e
vigorar até2020. O cumprimento do prazo
foi uma demonstração de amadurecimento
institucional da União Europeia pela
possibilidade de tratar tema tão complexo,
em período de tempo limitado, com
instituições diferentes como o Parlamento,
oConselhoeaComissão.
O pacote legislativo conhecido como
"smarter rurles for safer foocl' de 6 maio
de2013, encaminhado ao Parlamento pela
Comissão, também mostra vitalidade da
União Europeia em revisar a base da sua

legislação sanitaria e fitossanitária de

maneira inovadora e modema. Foram
agrupadas legislações diversas em poucos
atos e proposta inter-relação entre os

vários sistemas sanitários e fitossanitários
por meio de controle oficial integrado. A.
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nova proposta de legislação, baseada em

risco, visa além de simplificar e tomar o
controle oficial mais inteligente, também
garantir a competitividade do agronegócio
do continente europeu no contexto
internacional.

Exemplos como esses poderiam inspirar o
Brasil a realizar esforços para modernizar
a legislação sanit¿íria e fitossanitária
nacional. A base da legislação atual de

sanidade vegetal e de saúde animal data de

1934, ainda da época de Getúlio Vargas.
Apesar da importância desses

instrumentos vigentes até hoje é urgente a
modernização do arcabouço legal para

permitir menos burocracia aos agentes

econômicos, sem descuidar do nível
adequado de proteção, além de maior
espaço para ações inteligentes em prol da
proteção sanitaria da população, dos
animais e das planta. Dessa forma
ganham os consumidores e os agentes

econômicos, bem como o poder público
que centraria seus esforços com mais
precisão e tempestividade por meio da

análise de risco da cadeia de produção
agroalimentar.
A cooperação institucional entre o MAPA
e a DG-SANCO proposta pela SDA, por
meio de cartas, não manteve a mesma
dinâmica após última alteração do seu

titular. Seria também oportuno estimular
essa cooperação tendo em vista o alto
padrão regulatório da União Europeia no
setor. Certamente, o avanço da cooperação
poderia levar, a médio e longo prazos, em
maior facilidade para reconhecimento da

equivalência dos controles oficiais de

ambos os lados. No entanto, a cooperação

em bem estar animal entre os dois lados

tem prosseguido bem graças ao empenho

de dedicados grupos de servidores de

ambos os lados.
Para a continuidade das ações

relacionadas ao reconhecimento da

certific ão oficial de costos

g) apoiar a cooperação sobre noÍnas de bem
estar animal com vistas a evitar obstáculos
técnicos ao comércio de animais e seus

subprodutos oriundos do Brasil
h) cooperar para o reconhecimento da

equivalência da certificação orgânica entre o
Brasil e a UE
i) cooperar para o aperfeiçoamento da

informação recebida e prestada e pila solução
das não conformidades relacionadas às

exportações tanto do Brasil quanto da UE
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é preciso o estabelecimento de
cronograma entre autoridades da UE e do
Brasil. Um dos meios para conseguir essa

continuidade seria também por meio de

discussões no âmbito do "Diálogo em
Agricultura" entre o MAPA e a DG-
AGzu, ou mesmo, por meio de
entendimentos de alto nível.
Outro item na agenda bilateral a ser
explorado seria a parceria estratégica entre
a UE e o Brasil para auxiliar países

africanos quanto ao desenvolvimento da
sua agricultura.
No tocante a biocombustíveis, a proposta
já mencionada em comunicações
anteriores para mudança do discurso
poderia ser avaliada. Ao invés de propor a

substituição de combustíveis fósseis por
biocombustíveis poderia ser proposta a

substituição de aditivos químicos na
gasolina por etanol, que teria a função de
aumentar a octanagem do combustível
fóssil. Esse argumento não poderia ser
utilizado para coritestar a produção de
culturas energéticas em substituição às

alimentares.
Finalmente, a política agrícola da UE, de 7
anos, poderia também inspirar a definição
de linhas básicas para apolítica agrícola
nacional, que é anual, com vistas a

imprimir maior previsibilidade para os
agentes econômicos de toda a cadeia do
agronegócio.

OBJETM 7: Acompanhar, informar e antecipar possíveis modificações no status, nas medidas, e nas
políticas sanitárias e fitossanitárias, assim como nos regulamentos técnicos de outros países ou blocos,
ou possíveis modificações em textos emanados de organismos intemacionais com impactos para a
defesa e/ou regulamentação agropecuária do Brasil.

Atividades Produtos

a) Priorizar detalhamento dos objetivos 5 e 6;
b) monitorar as informações disponibilizadas pela
Comissão, principalmente pela Direção Geral de

Saúrde e Proteção do Consumidor - DG-SANCO,
bem como por seus órgãos vinculados como o

Cerca de 8Yo das mensagens encaminhadas
no período estavam relacionadas a este
objetivo. O temas sanit¿írios e
fitossanitarios - SPS - são muito
importantes no comércio de produtos clo
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Escritório para Alimentos e Veterinária - FVO ou a
Autoridade Europeia de Inocuidade dos Alimentos -
EFSA;
c) acompanhar as informações dos padrões técnicos
gerados ou em vias de proposição pela Direção Geral
de Agricultura - DG-AGRI relacionadas a produtos
agrícolas sob responsabilidade do MAPA.

agronegócio pois condicionam as trocas
comerciais aos requisitos de certificação.
Como pode ser observado nos relatórios
anteriores a troca de informações rápidas e

consistentes sobre o tema entre o Brasil e a

UE é essencial para a fluidez do
comércio. O papel do adido agrícola em
receber e buscar a informação precisa é
diferencial positivo na rotina de comércio
do agronegócio entre os dois lados e que
movimenta cerca de US$25 bilhões por
ano. A partir da troca de informações
confiáveis cria-se a necessária
confi abilidade entre autoridades
responsáveis pelos temas SPS para tomada
de decisões que levem a menor esforço
administrativo relacionado aos temas
sanitários e fitossanitarios.
Além desses temas, há aqueles
relacionados a padrões técnicos de
qualidade de produtos agropecuários que
também, embora em menor grau,
influenciam o comércio bilateral. Um
desses temas que está sempre na pauta
bilateral é a cotaHilton.
Conforme já mencionado anteriormente a

UE tem estrutura própria para verificar a
conformidade da sua produção e da sua
importação, por meio do FVO - Escritório
de Alimentos e Veterinëria, com sede em
Grange, Irlanda e também das trocas
comerciais por meio do sistema de alerta
rápido. O lado brasileiro, apesar de utilizar
profissionais qualificados mas não
especializados em verificação de
conformidade e seus procedimentos
correlatos, como acompanhamento das

medidas para solucionar as não
conformidades encontradas, faz esforço
muito grande para atender à demanda
crescente por esse tipo de verificação na
UE e com isso possibilitar a abertura do
mercado brasileiro a certos produtos do
agronegócio europeu. Historicamente. a

estrutura do MAPA foi centrada em
solucionar entraves e atender à demanda
para exportações do agronegócio nacional.
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No entanto, atualmente o comércio
internacional exige esforços também do
lado da importação para atender também
aos interesses de países importadores do
Brasil mas que também querem exportar ao
país. Quanto mais especializada a estrutura
para atender a essas demandas, tanto na
importação quanto na exportação, melhor o
serviço oficial poderá proteger seus
consumidores e sua economia em relação a
produtos de baixa qualidade e que tenham
riscos inaceitáveis para seu patrimônio
sanitario e fitossanit¿ário.
De 2010 a20I4, foram realizadas22
missões de inspeção do FVO ao Brasil,
sendo 2 em2010,10 em 2011,5 em20l2,
4 em2013 e 1 (planejadapara outubro) em
2014. O Brasil foi o país fora da UE que
mais recebeu missão do FVO no período.
Seria importante, verificar a possibilidade
da continuidade da cooperação em temas
sanitários e fitossanit¿í¡ios com o lado
europeu para reforçar a estrutura
institucional do lado brasileiro em
verificação de conformidade, análise e
gestão do risco. As correspondências da
SDA à DG-SANCO relacionadas à
cooperação no setor sanitário e

fitossanit¿irio podem ainda ser reforçadas.

OBJBTM 8: buscar acompanhar e informar as tendências de consumo e de exigências de qualidade
de produtos do agronegócio

Atividades Produtos

a). Priorizar detalhamento dos objetivos 3, 5 e 6
b) monitorar as informações. disponibilizadas pelo
Eurobarometer, pela DG-AGRI, pela DG-SANCO, pelo
Parlamento Europeu, outras instituições públicas ou
universidades, centros de pesquisa e mídia em geral.

Cerca de 1%o das mensagens
encaminhadas no período estavam
relacionadas a este objetivo. As
exigências do consumidor europeu, um
dos mais bem informados quanto aos
produtos que consome, têm sido
crescentes ao longo dos irltimos anos. O
europeu em geral é muito atento com o
que consome. Os principais requisitos
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dessas exigências são a sustentabilidade
da produção, a qualidade intrínseca dos

produtos (sem resíduos de agrotóxicos
ou de drogas veterinarias), o bem estar

dos animais e o comércio justo do ponto
de vista social.
O reconhecimento de ações que atestem
essas preocupações em toda a cadeia
produtiva pode conduzir a mercado
mais valorizado na UE para os produtos
do agronegócio. Muitas vezes, no

entanto, padrões altos de

sustentabilidade como o que existe na
produção brasileira não são bem
dir,ulgados e dessa forma os benefícios
dessa conjuntura não são apropriados
pela cadeia de produção brasileira que

exporta paraaUE e para outros países.

Atributos ambientais únicos do Brasil
como a sustentabilidade e preservação

de biomas com a produção agropecuária
não são utilizados como fatores de

agregação de valor aos produtos
exportados.
Por outro lado, o "lobby" dos que

sofrem a concorrência dos produtos
nacionais no mercado europeu, como os

produtores de carnes bovinas e de aves,

é pródigo em preparar ações, ou mesmo
campanhas, contra os produtos
brasileiros.

Assim, é preciso, além de ter altos
padrões de produção sustentável do
ponto de vista ambiental e social e

atender a critérios de bem estar animal,
divulgar as boas práticas para o
consumidor europeu que estará,

eventualmente, em contato com esses

produtos. O esforço de promoção
poderá agregar valor e fìdelizar o

consumidor de mercados mais
sofisticados como o europeu que

valorizao meio ambiente, as

informações sobre origem do produto e

formas mais justas de produção.
o o ofìcial meio da
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DG-AGRI, tem programas de promoção
da qualidade dos produtos europeus
tanto para o público do bloco quanto

para o de alguns terceiros países

escolhidos como foco de mercado. Essa

política foi recentemente renovada e
tem linhas claras de ação que poderiam
também ser inspiração para ação

semelhante do ponto de vista do

MAPA, conforme prescreve o

Regulamento 115112012 e suas

legislações complementares.
Ações de promoção relacionadas a
eventos no continente europeu são

importantes, mas devem ter plano
estratégico de médio e longo prazos

para suporte da continuidade da
informação e campanhas de divulgação
paraapopulação em geral. Esse tipo de

promoção mereceria coordenação entre
os setores público e privado
interessados em produtos do
agronegócio nacional.

OBJETIVO 9: acompanhar e informar notícias de interesse do agronegócio brasileiro veiculadas na

mídia local

Atividades Produtos

a) monitorar, diariamente, as informações
disponibilizadas nos principais meios de
comunicação e mídia especializada e transmitir ao

MAPA, imediatamente, qualquer informação
relevante.
b) analisar informações do "Clipping" fornecido
pelo MRE e dos periódicos especializados'
encaminhados à missão ou diretamente ao adido
agrícola.

Cerca de 4o/o das mensagens encaminhadas
no período estavam relacionadas a este

objetivo. São varios, conforme
mencionado nos relatórios anteriores, os

meios de informação que subsidiam o

adido agrícola. E preciso conhecer a fonte
das informações e fazq análise daquelas
mais relevantes e estabelecer ligações de

causa e efeito entre algumas delas.
O contato pessoal com outros adidos e
profissionais do setor é imprescindível pois
geralmente esse tipo de informação já vem
pré-analisada. No entanto, muitas vezes é

preciso refletir se a informação prestada

não é proposital para colocar o interlocutor
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em papel de preponderância em
determinada negociação.
Dessa forma, a troca de informações com o
MAPA/SRI para análise das informações
recebidas e definição do melhor caminho a

seguir dá maior segurança ao adido em sua

rotina diaria de acesso e análise de

informações. A Missão é fonte muito
importante de informação como também o

próprio MAPA, o adido e seus congêneres.
Ter acesso às informações da Missão é
muito importante para o adido,
principalmente aquelas provenientes de

telegramas e Despachos Telegráficos. O
MAPA também é fonte de informação
privilegiadapara a Missão. Saber transitar
no mundo de troca de informações dos
adidos agrícolas lotados em Bruxelas é

muito importante para atualização e

conhecimento de medidas que podem
prejudicar ou favorecer o comércio. Os
periódicos e fontes de informação
consultada rotineiramente são em torno de

30 conforme citações nos relatórios
anteriores, a maioria de periodicidade
diaria.

OBJETIVO 10: organizar e participar de reuniões ou eventos sobre assuntos de interesse do

agronegócio brasileiro

Atividades Produtos

a) Participar de reuniões e eventos considerados
relevantes, por iniciativa própria ou por solicitação
do MAPA e ou do Embaixador
b) relatar oportunamente os resultados e

ocorrências significativas desses eventos ou
reuniões; e

c) propor e participar da eventual organização de

reuniões técnicas, missões comerciais ou de
promoção do agronegócio.

Cerca de 16o/o das mensagens encaminhadas
no período estavam relacionadas a este

objetivo. A organização e participação em

reuniões e eventos fazparte da rotina do
adido agrícola como pode ser observado nos
relatórios anteriores. E fundamental ter bom
planejamento desses eventos pois muitas
vezes não é possível acompanhar todos. A
priorização da participação deve ser feita
com a Missão e com o MAPA. Algumas
vezes é preciso participar de algumas
reuniões somente por determinado período
para que se tenha uma ideia do tom do evento
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e de seu objetivo principal, bem como os
principais participantes. A adidância agrícola
atrai muitas reuniões com agentes
econômicos e científicos tanto do lado
brasileiro como do lado europeu.
Universidades solicitam palestras e

participação em reuniões e produtores
brasileiros anseiam trocar informações com o

adido agrícola.
Algumas vezes a preparação de eventos
como o churrasco anual, seminários, eventos
oficiais do dia 7 de setembro e outros são
parte da rotina do adido agrícola em
Bruxelas.
Finalmente, é preciso dizer que algumas
vezes é necessario abordagem mais pessoal e

dessa forma convites para almoço ou jantar
podem ser importantes para a troca de
informações e esclarecimento de temas
importantes.
Nos documentos anexos a este relatório estão
listadas 824 reuniões no período de maio de
2010 a junho de 2014, com o seguinte
detalhe:
20t0 - tr4;
20It -254;
2012 - 199;
2013 - 179; e
2014 -18.

OBJETM 1l: indicar e facilitar contatos com especialistas, importadores e autoridades locais.

Atividades Produtos

a) facilitar o contato com especialistas, importadores
e autoridades européias aos oficiais designados pelo
Governo brasileiro, empresários e representações
privadas do setor produtivo.

Cerca de 10% das mensagens encaminhadas
no período estavam relacionadas a este
objetivo. Colocar em contato especialistas ou
dois lados com interesses comrms é fator que
agrega consistência a diálo-eos e pode
solucionar desafios que são apresentados na
rotina diënia do adido agrícola.
Dessa forma, a participação ou organização de
reuniões ou eventos em que vários atores
interagem pode trazer clarczaem alternativas
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complexas para solucionar problemas no
comércio, na cooperação ou mesmo na escala
política.
O papel de articulador do adido agrícola é

muito importante e necessário em situações
que podem influir no comércio, ou no bom
andamento de temas de cooperação.
Além disso, o contato com especialistas tanto
do lado europeu como brasileiro, ou mesmo de
outras nacionalidades mas que estão
relacionados ao tema do agronegócio sempre
aporta visão que permite avaliar o contexto e

chegar a conclusões sobre os itens centrais e

mais importantes da agenda bilateral entre o
Brasil e a União Europeia. Muitas são as

oportunidades para encontros com colegas de
trabalho e muitas vezes os contatos extra
horário normal de trabalho são tão importantes
do que aqueles convencionais por causa da
facilidade em obtenção de informações
estratégicas.

OBJf,TIVO 12 elaborar relatórios periódicos a serem submetidos ao chefe da missão diplomática, para
conhecimento e subseqüente encaminhamento ao Ministério da Agricultrra, Pecuária e Abastecimento

Conclusões e principais comentários sobre as atividades realizadas no período, incluindo
sugestões para melhor desempenho das atribuições legais dos adidos agrícolas

Atividades Produtos

a) elaborar relatos ou relatórios periódicos sobre
suas atividades no posto com base no plano de
trabalho aprovado pelo MAPA e MRE
b) indicar estágio de implementação ou
cumprimento das respectivas atribuições específicas

Cerca de l0/o das mensagens encaminhadas no
período estavam relacionadas a este objetivo. A
troca de informações e envio de relatórios das
principais ações empreendidas pelo adido ao
Chefe do Posto é fundamental. Em alguns casos o
contato diário pode ser realizado com outros
servidores do Posto mas, por força do que
prescreve o Decreto, é importante preservar o
canal de comunicação com o Embaixador, que é o
chefe do adido, do ponto de vista administrativo.
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As conclusões e comentários deste relatório final levam em consideração os 2 planos de

trabalho e os relatórios periódicos encaminhados durante o período de 31 de maio de 2010 a 30

de junho de 2014. Também devem ser levadas em consideração as mensagens eletrônicas

encaminhadas da lu adidância da Missão do Brasil em Bruxelas ao MAPA e os Adidos
Comunica correspondentes, durante o período citado.

O foco das atividades, durante o período da 1o adidância agrícola na Missão do Brasil
em Bruxelas, foi atender ao objetivo geral dos citados planos de trabalho, ou seja:

"acompanhar os principais temas afetos ao comércio do agronegócio entre o Brasil e a União
Europeia e estreitar relações com representantes da Comissão, do Conselho e do Parlamento da

UE, com vistas a manter e aumentar a corrente de comércio entre o Brasil e aquele bloco
econômico, em particular no que diz respeito às exportações brasileiras".

Tendo em vista as crescentes demandas dos Estados Membros da UE para aumentar as

suas exportações de produtos agropecuarios ao Brasil, as dificuldades do lado brasileiro em

atendê-las, e as consequentes restrições dos Estados Membros em melhorar as condições de

acesso a produtos do agronegócio brasileiro ao bloco europeu, não foram criadas as condições

ideais para aumento substancial da corrente de comércio entre os dois lados quanto aos

produtos do agronegócio. Pode ser notado, por meio da análise das mensagens encaminhadas

durante o período, que o maior número de atividades concentrou-se no objetivo 5 (identificar
problemas efetivos ou potenciais que possam afetar o comércio de produtos do agronegócio

brasileiro). Cerca de 30%o das mensagens encaminhadas no período se concenttaram nesse objetivo
e ações realizadas em outros objetivos como os números 10 (organizar e participar de reuniões

ou eventos sobre assuntos de interesse do agronegócio brasileiro) ou 1 1 (indicar e facilitar
contatos com especialistas, importadores e autoridades locais), respectivamente, cerca de 16 e

10% das mensagens enviadas, também se relacionavam a identificação de problemas efetivos

ou potenciais ao comércio do agronegócio brasileiro. Assim, mais da metade das ações

realizadas tinham como objetivo minimizar os entraves às exportações brasileiras para a UE
quanto a produtos do agronegócio.

Parece existir diminuição do interesse da UE na negociação com o MERCOSUL e

aurnento das dificuldades para concessões significativas do lado europeu, pois outros parceiros

do bloco econômico já receberam ofertas que poderiarn fazer parte das negociações com o
MERCOSUL. Algumas das dificuldades adicionais às negociações poderiam ser:

(i) a abertura de itens importantes do comércio agropecuário europeu para outros parceiros

comerciais em acordos de livre comércio (Canadá, América Central, Peru, Colômbia, Equador,
Vietnã, Marrocos, entre outros)
(ii) a abertura de itens importantes do comércio agropecuário europeu a outros países por causa

de questões políticas (Ucrânia e outros países com maior influência da Rússia); e

(iii) o grande interesse da UE em concluir acordo comercial com os Estados Unidos da

América e a eventual reserva de itens da pauta comercial para serem ofertados aos americanos

por ocasião da troca de ofertas.

Atém desses fatos, é importante mencionar que a grande resistência intema na UE em

relação ao acordo com o MERCOSUL está relacionada ao mercado de carnes. Os produtores

de bovinos da Irlanda e de aves da França, entre outros, representam, por meio de suas

associações e da Copa-Cogeia (Organização de Associações de Agricultores e de Cooperativas
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Agrícolas da UE) os principais movimentos contrários ao acordo entre o MERCOSUL e a UE
no setor agrícola. Da pauta de exportações do Brasil para a UE em 2013, quando o Brasil
exportou US$22,09 bilhões, o comércio de carnes representou US$2,32 bilhões, ou seja, 10,5o/o

da pauta exportadora do Brasil para a UE. Além disso, as carnes compreendem, para o

MERCOSUL, a pequena parcela de produtos de maior valor agregado exportado para o lado

europeu. Por outro lado, são provenientes da UE grande parte do material genético e outros
insumos como medicamentos veterinarios para a produção de aves e de bovinos no Brasil e no

MERCOSUL. Alguns produtos cárneos exportados pela UE utilizam como matéria prima a

carne brasileira ou do MERCOSUL, por exemplo, a"bresaola" da Itália, ou embutidos suíços

feitos a partir de envoltórios naturais oriundos de bovinos da região como os da raça zebuína.
Produtos à base de carne na UE muitas vezes utilizam carne brasileira com vistas a garantir

qualidade e preço competitivo aos consumidores europeus e estrangeiros. Levando em

consideração os fatos citados, não se justificaria dificultar o eventual acordo UE e

MERCOSUL por causa das exportações de carnes bovinas e de aves à UE, visto que o acordo
compreende também muitos outros itens entre os dois lados. Na prática, o valor exportado pelo
MERCOSUL para a UE em carnes e seus produtos, se considerados os insumos importados da

UE para a produção dos animais, representaria número menor do que aquele que expressa o

valor do comércio bilateral, sem contar o benefício para as indústrias europeias da matéria
prima de origem animal do MERCOSUL. Outro fator a ser considerado, é a proporção pequena

de uma eventual cota de carne bovina para o MERCOSUL em torno de 300 mil toneladas, em

relação à produção do bloco, o que representaria em tomo de 3,5o/o da produção anual de carne

bovina na UE.

As exportações brasileiras de produtos do agronegócio para a UE são na sua quase

totalidade insumos para as indústrias europeias. As exportações de produtos do complexo soja,

de produtos florestais, de café, de sucos, de fumos e de couros são garantia para a

competitividade de setores importantes da economia europeia. Além disso, a
complementaridade das duas economias, os laços culturais, históricos e sociais seriam
reforçados pelo sinal positivo que o acordo entre o MERCOSUL e a UE representaria para
empresas e investidores de ambos os lados, é importante insistir na conclusão dessas

negociações.

Entretanto, caso seja demonstrada a impossibilidade de continuidade das negociações
para o acordo de livre comércio entre o MERCOSUL e a UE, por causa das dificuldades de

harmonizar posições de parceiros de ambos os lados, é preciso verificar alternativas para

estímulo das relações entre o Brasil e a UE, como, por exemplo, a cooperação bilateral.

Qualquer exercício de análise de temas de interesse múrtuo encontrará terreno fértil na

cooperação para intensificar a interação de setores importantes da economia e da vida social de

ambos os lados. Alternativamente, de forma não excludente às eventuais negociações do citado
acordo, a melhoria das condições de negociação bilateral para acesso a mercados poderia ser

parte de pacto estratégico para gerar melhores condições para maior abertura comercial entre

os dois lados, incluindo os produtos do agronegócio. Há algumas opções para serem analisadas

com vistas a maior abertura comercial. Uma dessas opções seria analisar entendimento mútuo,
no âmbito da cooperação institucional, que tratasse de dispositivos específicos para facilitar o

comércio bilateral. Os dispositivos poderiam ser os temas sanitários e fitossanitários ou os

relacionados à propriedade intelectual, bem como qualquer outro tema de interesse que pudesse

indicar efetivamentå a continuidade da parceria estratégica entre os dois laËlos. O sinal político
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de eventual acordo de cooperação entre o Brasil e a UE seria importante balizador para os
setores econômicos de ambos os lados poderem planejar e realizar investimentos. A Cúpula
entre o Brasil e a UE seria o fórum ideal para celebração de tal iniciativa, já que, dentre os
países do MERCOSUL, somente o Brasil tem a condição de parceiro estratégico da União
Europeia.

Diferente do Brasil que tem estrutura oficial voltada para a exportação de produtos do
agronegócio, a União Europeia dispõe de importantes instrumentos para a proteção das suas
importações e de seus consumidores, principalmente no âmbito da DG-SANCO. Os pilares
desses instrumentos são:
1) a sistematizaçáo de informações sobre verificação de conformidade, por meio do Escritório
de Alimentos e Veterinaria - FVO, e do sistema de alerta rápido de alimentos e rações (RASFF
o'rapid alert system for food and feecl') que trata de não conformidades das importações e

também, algumas vezes, das exportações de Estados Membros da UE;
2) a avaliação de risco sanitário ou fitossanitarios por meio da EFSA - European Food Safety
Authority, que juntamente com instituições de ciência e tecnologia do bloco, elaboram as bases
técnicas das medidas tomadas pela Comissão no âmbito sanitario e fitossanitário; e

3) o gerenciamento do risco por meio da proposição de medidas sanitárias e fitossanitárias,
sob a responsabilidade da DG-SANCO, com base em fundamentação técnica oriunda dos
pilares anteriores.

Os 3 pilares citados representam a principal estrutura de medidas não tarifarias adotada
pelo bloco em relação aos temas sanitarios e fitossanitários. As medidas adotadas pelo bloco,
no âmbito citado, podem também ser avaliadas sob o ângulo da conveniência política da sua
adoção, bem como da velocidade de abertura ou fechamento do mercado da UE a produtos de
outros países. A avaliação da conveniência e oportunidade da edição das medidas mencionadas
é feita também por representantes dos Estados Membros, por meio de comitês específicos, e
por outros órgãos que compõem a Comissão Europeia como a DG-TRADE e a DG-AGRI, por
exemplo. Essas instâncias que representam a Comissão (as Direções-Gerais ou DGs) e o
Conselho (Estados Membros) formam a base .para que atos específicos sejam, quando
necessários, encaminhados ao Parlamento Europeu para posterior deliberação. Assim, as
medidas já teriam sido avaliadas e com o grau de consenso mínimo em outras instâncias
(Comissão e Conselho) quando chegarem ao Parlamento.

Seria recomendável que estrutura semelhante aos 3 pilares citados anteriormente fosse
avaliada no âmbito do MAPA ou do Govemo Federal para otimizar os recursos humanos,
processos de trabalho e tomada de decisões em temas complexos como os relacionados a
barreiras não tariflírias de caráter sanitario e fitossanitario. A ação de consultas aos 28 Estados
Membros da UE também poderia ser inspiração para consultas às 27 unidades da federação
quando houver atos que possam afetar múltiplas unidades da federação ou tenham grande
impacto.

Outro dispositivo não tarifario e de muita importância no âmbito da União Europeia é a
propriedade intelectual, sobretudo no que diz respeito aos produtos agropecuários. A UE tem
como um dos principais objetivos em suas negociações comerciais com outros parceiros o
reconhecimento das suas indicações geográficas - IGs de produtos oriundos do agronegócio.
As negociäções entre o MERCOSIJL e a UE para celebração de area de livre comércio tinham
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as IGs como um dos principais interesses europeus e dessa forma considerada ponto importante
nas discussões comerciais com o MERCOSUL. O Brasil, por causa do tamanho de sua

economia, seria o alvo natural do interesse europeu pffa o reconhecimento das muitas
indicações geográficas do bloco. No entanto, desde 2012, o lado europeu vem registrando IGs
no INPI, como a denominação "scotch whislcy". Até o momento, 8 dessas indicações
provenientes da UE já foram registradas no Brasil. O sistema de registro do INPI, órgão
brasileiro responsável pelo registro de indicações geográficas, é fundamentalmente cartorial,
diferente do sistema eruopeu que avalia qualitativamente, por meio das especificações sobre

cada produto, qualquer pedido de registro de IG, seja de Estados Membros ou de país terceiro.

Dessa forma, um pedido registro de IG do Brasil na UE passará, obrigatoriamente, por
avaliação quanto a pertinência técnica do pleito. No Brasil, por outro lado, valerá efetivamente
o pedido inicial para deter o direito de uso daquela distinção de qualidade, ou seja, valerá o
pedido que for inicialmente protocolado e os detalhes técnicos das especificações relacionadas
não têm a importância relativa como no caso europeu para avaliar a consistência técnica da

solicitação.

Importantes concessões, do ponto de vista da propriedade intelectual, estão sendo feitas
para o lado europeu sem nenhum ganho adicional pa.ra o lado brasileiro. Seria importante,
nesse contexto, que os pedidos de registro de IGs que tenham como foco o setor agropecuário,
fossem encaminhados para avaliação prévia do MAPA antes da outorga do direito por ordem
de protocolo relacionada ao pedido no INPL AIém desse fato, a Secretaria de Relações

Internacionais do Agronegócio - SRI, que coordena os temas internacionais no âmbito do

MAPA, não conta com setor específico para coordenar as ações internacionais relacionadas à

propriedade intelectual, por exemplo. Assim, tema dessa importância fica sem coordenação

estratégica do ponto de vista internacional no âmbito do MAPA, o que prejudica as

negociações como um todo. Outro impacto dessa carência poderia ocorrer no âmbito do

Ministério das Relações Exteriores durante as negociações relacionadas ao tema. A falta de

suporte da étrea internacional do MAPA relacionada à propriedade intelectual, no âmbito do

agronegócio, pode levar o MRE a ter postura mais defensiva do que seria desejável sobre o
tema. A coordenação intemacional no. âmbito do MAPA, sobre propriedade intelectual,
certamente auxiliaria também o governo brasileiro em negociações sobre o assunto, ampliando
assim as possibilidades de cooperação e desenvolvimento das indicações geográficas no âmbito
nacional com vistas a criar "expertíse" para adicionar valor aos produtos agropecuiírios.

Outro item importante entre a UE e o Brasil no setor do agronegócio é a promoção e a

imagem do produto brasileiro. A UE tem legislação específica sobre promoção de seus

produtos, como por exemplo, o Regulamento 1I5Il20l2 e suas legislações complementares.
As diretrizes da promoção de produtos do agronegócio da UE objetivam, além do mercado

intemo, também o mercado de terceiros países considerados estratégicos para essa finalidade.
Já o lado brasileiro, pelo menos no âmbito do MAPA, não tem legislação específica para a
promoção dos produtos do agronegócio. O foco das ações de promoção do MAPA quanto aos

produtos do agronegócio não tem dado prioridade ao mercado da União Europeia. Para reverter
esse quadro, seria preciso ação articulada com os principais interessados na promoção de

produtos do agronegócio brasileiro na UE, com o apoio dos órgãos e entidades oficiais
correspondentes, para estruturar ações para promover a ima-eem dos produtos do agronegócio
näcional de forma profissignal e eficiente. A promoção de produtos do agronegócio brasileiro
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poderia utilizar exemplos exitosos da UE para estimular a análise e proposição de políticas

públicas semelhantes que poderiam ser muito benéficas para agregar valor aos produtos do

agronegócio brasileiro e dar mais previsibilidade às ações do setor privado nacional

relacionadas à promoção de seus produtos. Os europeus são especialistas em agregar valor

mesmo aos produtos de outros países como o cacau e o café que se tornaram grandes ícones da

exportação europeia e que superam muitas vezes os valores dos produtos de base que lhes dão

origem.

Algumas altemativas para agregação de valor aos produtos exportados do Brasil para a

UE poderiam ser as seguintes: (i) a certificação dos produtos orgânicos; (ii) aumento das

exportações de carnes e de produtos processados; (iii) a exportação de frutas exóticas ou

mesmo as mais comumente consumidas na UE, mas de outras variedades como, por exemplo a

banana prata ou a laranja lima, incorporando sabores diferentes ao paladar comum; e (iv)
bebidas, incluindo outros sucos como o de uva, a âgua de coco ou a cachaça com IG
reconhecida pelo lado europeu, além de espumantes. Todos esses produtos, no entanto,

necessitam de promoção eficaz para atingir o consumidor europeu. O estímulo para a

realização de "joint ventures" ou mesmo para realização de intercâmbio de profissionais

especializados para irem ao Brasil e vice-versa poderia trazer bons frutos para os dois lados,

inclusive para conquista de terceiros mercados.

É preciso também mencionar a necessidade de estruturar as adidâncias agrícolas nos

postos já existentes bem como nos futuros para que haja maior efetividade dos recursos

aplicados em prol do agronegócio nacional. A falta de profissionais de suporte ao trabalho do

adido é a maior carência encontrada durante os 4 anos na Missão do Brasil junto à União
Europeia em Bruxelas. Outra sugestão é profissionalizar o trabalho dos adidos para aproveitar

a experiência adquirida nos Postos e que essa experiência possa ser aproveitada efetivamente

na volta ao MAPA e também para outros postos como, aliás, acontece no caso de outras

adidâncias agrícolas existentes. Outra questão relacionada é a necessidade de estrutura

especializada, do ponto de vista da inteligência e da análise estratégica, das informações

encaminhadas pelos adidos, já que o número de informações geradas é muito grande.

Atualmente, não há grupo especializado para análise de forma integrada dessas informações.

Em geral, a verificação das mensagens é realizada especificamente por áreas técnicas de

determinado assunto mas não de forma a conectá-las com a análise de estratégias comerciais

ou dos objetivos do setor do agronegócio nacional. O acesso a informações do MRE como

telegramas, Despachos Telegráficos e outros expedientes deveria ser harmonizado entre todas

as adidâncias já que há diferenças grandes de acesso a documentos entre os adidos agrícolas e

seus Postos.

Durante o período de 4 anos em Bruxelas estima-se que foram enviadas em torno de 40

mil mensagens. Cercade 80 a70o/o delas seriamrelacionadas às atribuições dos adidos citadas

anteriormente conforme o art. 7o do Decreto 646412008. No ano de 2013, por exemplo, foram

encaminhadas2T35 mensagens no primeiro quadrimestre,2TS5 no segundo e2249 no terceiro,

num total de 7769 mensagens relacionadas aos 12 objetivos citados. Ver relatórios

quadrimestrais correspondentes. Retirando-se as mensagens duplicadas obteve-se, no

levantamento dos relatórios encaminhados naquele ano, 6210 mensagens relacionadas aos 12

objetivos citados.
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A participação em eventos e reuniões no período, de acordo com os anexos aos

relatórios ja encãminhados anteriormente, tem-se o total de 824 reuniões de 30 de maio de

2010 a30 de junho de 2014: (i) 2010 - rl4; (ii) 201 I - 254; (Lti) 2012 - 199; (iv) 2013 - 179;

e (v) 2014 - 78. Ver anexos.

Houve também, no mesmo período citado, 22 missões do Escritório de Alimentos e

Veterinária da UE o FVO ("Foocl and Veterinary Office") ao Brasil. A adidância foi ponto de

contato e Suporte para o planejamento, preparativos, acompanhamento dos relatórios

preliminares, finais e das ações de ieguimento relacionadas às missões. O quadro das missões

do FVO no período é o seguinte:

2010 - g57ô (aflatoxinasãm castanhas do Brasil); 2010 - 8493 (rastreabilidade e certificação

da came bovina); 20Il - 8816 (carne de aves);2011 - 8862 (resíduos em animais vivos -
ractopamina e suínos) ; 20ll - 61 18 (saúde pública e carne bovina); 20ll - 6034 (aflatoxinas

em amendoins); 2011 6099 (saúde animal - came bovina); 20lI - 6130 (carne picada e

processada); zOlt 8960 (rações e insumos); 201 I - 6132 (gelatina); 2011 - frutas cítricas

ifitossanid id"); ZOtl - 6139 (resíduos - carne equina e suína); 2012 - 6540 (pescados); 2012 -
à+SS lsariae animal - ovos férteis); 2012 - 6370 (carne bovina e tripas); 2012 - 6320

lproceàimentos de pós-colheita em frutas); 2012 - 6398 (certificação de animais vivos -
equídeos); Z0I3 - 6i+Z (subprodutos de origem animal); 2013 - 6850 (resíduos em animais

uirro, - iactopamina e suínos); 2013 - 6703 (carne de aves e seus produtos); 2013 - 6886

(rastreabilidaáe da carne bovina); e 2014 - 7234 (came bovina - RO - TO e DF - novas ríreas).

Finalmente, deve ser dito que o período da primeira adidância junto à Missão do Brasil

em Bruxelas foi de intensas negociações. Houve melhoria do clima negociador com a

Comissão, principalmente, com a DG-SANCO. Sugere-se a continuidade da cooperação do

MAPA com os orgãos da Comissão, principalmente DG-SANCO, DG-AGRI e DG-TRADE,

com vistas a criação de condições para celebração de acordos setoriais como caminho

altemativo para a ne gociação birre gional.

Brasília, 15 de outubro de 2014

Odilson Luiz Ribeiro e Silva

Fiscal Federal Agropecuario - SRI

(ver anexos)
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Anexos

I - agenda de retmiões e eventos de 30 maio de 2010 a 30 de junho de2014.

2010 - de 30 de maio a 31 de dezembro.

20ll-todooano

2012-todooano

2013 -todo o ano

2074 - de 1 de janeiro a 30 de junho de20l4.
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio - SRI

RELATÓRIO FINAL

Período: 2010 t20t4

15 deoutubro ùe20L4

t

Odilson Luiz Ribeiro e Silva

ADIDO AGRÍCOLA

MISSÃO DO BRASIL JTJNTO À UXNO EUROPÉIA

,)

)
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Reservado para encontros individuais nas diversas unidades do MAPA

Reservado para encontros individuais nas diversas unidades do MAPA

Encontros bilaterais

Encontros bilaterais

Manhã

Tarde

03 e 04112

Seguntla e terça-
feira

Dr. Gerarclo Fontelles - SPAE/MAPA
Acompanham Cid Caldas - Diretor do Depaftarnento cle Cana-

de-Açúrcar e Agroenergia e Edilson Alcârltara - Diretor clo

Depaftamento do Café.

Chefe da Divisão de Bovideocultr¡ra - DEPROS - SDC- MAPA
Tel 61 3218-2124 ou 6t 3218-3233

Héber Brenner Arairjo Costa - Médico Veterinário Oficial-
Fiscal Federal Agropecuário Coordenação cle Resícluos e

Contaminantes - CRC Secretaria de Defesa Agropectrária - SDA

Ministério cla Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
dd+s s(6 l ) 3218-2329 I 7 +s s(61) 3226-97 99

EmaiI : heber.lrrenner@agriculttlra. gov.br

Reunião clo Adiclo com Rogério Dias

- Coordenaclor cle Agroecologia-
MAPA - 55 61 32182413
Ret¡nião clo Odilson com a Vigiagro

Reunião Adiclo com SPAE -

Contato: 3218 2940 (ott 2147 do
Gabinete)
lLr is job@agricultura. gov.br

Reunião de tocla a equipe cla CIG
com o Acliclo Agrícola cla UE
DAC

Sra. Andrea Parrilla

Reunião clo Adido coln o Leandro
Feijó/Héber Brenner

CCRC - programa de resíduos,

atualização e equivalência com a UE
RASF - treinalnentos; participação
no RASFF

Interlocutor: Leandro Feijó/Héber
Brenner - (61)32182329
leanclro.feij o@agriou ltura.gov.br e
heber.brenner@agricultura. gov.br

JucliNobrega

9h

l0h

l4lì30

15h30 às 16h30

17h

l8h

l0h

141ì30- I 5h30

Segunda-feira
03n2/12

Terça-feira
04n2n2
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Quarta-feira

Data

Tarde

12h30 às 14h30 - ALMOÇO

Manhã

Período

15h30- Reunião com o Diretor do DAC/SRI

16h30- Reunião com o Diretor do DNSF

14h30 - Secretário SPA

I I h00- Reunião com Secretário da SDC

th00- Reunião com o Diretor do DPI

Atividade

Benedito Rosa do Espírito Santo e equipe

Lino Colsera e equipe

Local: Sala cle reuniões da SRI

Bdilson Guimarães (confirmada)
f,ocal: Sala de reuniões da SPA

Caio Rocha (confirmado)

l,ocal: Sala de reuniões da SDC

Marcelo Junqueira e equipe

Local: Sala de reuniões da SRI N'334

Descrição

30/l I

Sexta-feira

29/lt

Quinta-feira

Tarde

Manhã

Tarde

12h00 às 14h00-ALMOÇO

Manhã

15h00 - Reunião de encerramento na SRI

09h00 - 12h00- Rer¡nião na SDA

14h30 - Encontro Estratégico (cont.)

14h30- 16h30 - pautas bilaterais do setor
privado com os adidos

08h30 - V Encontro Estratégico com
setor privado

Secretário Célio Porto, Diretores da SRI e Comitê de Assessoramento

Local: Sala de reuniões da SRI.

Secretário Ênio Marques Pereira, Diretores de Departamentos e Coordenadores-Gerais
(confirmado)

Local: Sala de reuniões da SDA

(Continua)

Local: HotelMERCURE)

( a serem agendadas no momento da inscrição)

Local: Hotel MERCURE

t))))s)))l))))))).\) )) I ))) ) ),) ) )i) )))i) i))) ))))1, i)
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PR6GRAMAÇÃO DO III ENCONTRO DOS ADIDOS AGRÍCOLAS
Brasília, 26 a30 de novembro2012

Ministro Mendes Ribeiro (confi rmado)
do Gabinete do MinistroLocal: Sala de retlniões

Local: Sala de reuniões clo Gabinete da SRI

Célio Porto
Pauta: - Ampliação da jurisdição de alguns postos

- Redução tlo 2o mandato em 3 postos

- Contratados locais
- Revisão do I)ecreto No 6.464, de 27 de maio de 2008

l: Sala cle reuniões da SRILoca

Assuntos administrativos
Local: Sala de rettniões da SRI

Manoel Júrnior (confirmado)
Assu ntos administrativos
Local: Sala de reuniões da SPOA

oconfirmadpostosiferentesdnos
RI

ado

Sd
tratados

confirm(

nete
ndo
b

ro
SE

Ga

ibei
m
o

R

d
VE

Leite
que
niõesu

ndo
tos

Re

la

ed

Or
ASSUNIS

Sala
ncipa

Conselheiro
Pri
Local:

do Gabinete da SPAELocal: Sala de reuniões

der-Gera
adofinrr

Coorelenatlo
con(

ob.ICarlosIS

Agroenergia
Lu

de
Café;do

ador-Gera
ntoertam

Coorden
Depa

Abreu-
retor

o
D

Joã
ntara-

Álcool;
Alcâ
eílcar

Edilson
Aç

(reunião só dos adidos agrícolas)
Local: Sala de reunlöes da SRI (6o andar)
Dr. José Carlos Vaz

confirmaclo

itê de Assessoramento.Diretores da SRI e ComSecretário,Reuniäo de abertura com o

ões da Secretaria ExecutivaLocal: Sala de reuni

Descriçño

16h00 -Palestra I Aquisição de terras por

estrangeiros (Eduardo e Requião)
Florestal-Palestra 2

14h30 - Dncontro com o Ministro do

MAPA

l lh00 - Reunião com o Secretário da SRI

17h00 - Reunião com o Comitê de

Assessoramento

09h00 - Retlnião com St¡b-secretário da

SPOA

15h00 - Rer¡nião com DPB/MRE

16h30 - Reunião com SPAE

09h00 - Abertura (Secretário Célio Porto)

09h30 às 11h00 - Rer¡nião de Harmonização
sobre temas tle interesse tlos adidos agrícolas

I I h30 - Reunião com o Secretário-Execrrtivo

Atividade

Tarde

12h30 às 14h30 - ALMOÇO

Manhã

12h30 às 14h30 - ALMOÇO

Tarde

Período

Manhã

27ltl

Terça-feira

Data

26ltl

Segunda-feira
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Quarta l9
dezembro

Quarta l9
clezelnbro

Quarta l9
clezem[rro

Terça l[i
clezerlrbro

Terça 18

clezernbro

Segunda 17

clezernbro

Seguncla l7
clezembro

Sexta l4
Dezembro

Missão do Brasil

Missão do Brasil

Thuy Nga BUI
Presiclent of SPRL PROSPER INVEST

Missão do Brasil

Video conferencia - skype

Missão do Brasil

Hilcle Willekenso PhD
Heacl of Communications
FlanclersBio
h i lcle.rv i I I ekens@fl andersbio.tre
Jean-Baptiste cle Ghellincklaan 13, Bus 0102
8-9051 Gent, Belgie
Tel.: +32 478 88 15 22

Mob.: +32 9 241 80 48

1 0h30

r0h

I 6h30

I lh (Bruxelas)

r6h

ALMOÇO setor
econômico

BIENCA - empresa
belga com investimentos
no Blasil

ALMOÇO Sr
Embaixaelor

Paula estará ausente
tocla a manhã

Cons. Luciano
Cons. Alexanclra
Cons. Paula
Acl. Odilson
Sec. José Braga
Sec. Maximiliano
Adm. Carla

-> Reunião clo setor agrícola com o Sr. Arlolfo Roy (Alonso)

CONFIRMADO I17lT2)

-> Reunião do Odilson corn a Sra. Nga Bui

CONFTRMADO (18/12)

-> Reunião da Cons. Paula e Ad. Odilson com o Sr.
Ernbaixador Frank Van cle Craen (Brnbaixador na Chancelaria
belga, Departamento Setor América latina) e Sr. Van Tornout
(cEo BTENCA)

CONFIRMADO (I4II2I

-> Sr. Embaixador tem almoço com Embaixadores e será

acompanhado pela Cons. Paula e pelo Ad. Oclilson

-> Video conferencia dos adidos

Participantes:
Bivanilcla, Odilson, Barone, Honys, Gihnar, Rinalclo,
Guilherme e Esecluiel

-> Reunião do setor agrícola corr a Sra. Hilde Willel<ens, (ex
Syngenta)

t t ) ) ), ¡ ) ) ) ) )) ) t ) ) ) ) ¡ ) ) ) )) ) ) )) \ ) )).) )) ) )) ) ) ) ) ) ))))¡
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(((((

-> Happy hour - All the Agricultural Attachés

CONFTRMADO (0s/11)

-> reunião do Sr. Ernbaixador cont o llovo com issário Borg (Paula e

o EmbaiOdilson
-> Intervenção sobre as perspectivas

Copa - European farmers

Cogeca - Ettropean agri-cooperatives

cle proclução cle soja rlo Brasil

Motorista:
Richartl

-> Teleconfer'ência - Participarão

a Andrea Parrilla, a Aclriana (DICAO/DIPOA), o.lesulinclo e

Jean Carlo Ctuy Manfreclini

no

clesta telecoltferência a Liziè,

ean.manfreclinie

Reunião clo setor agrícola com o Sr. OLIVIER ESP EISSE

Reunião cle Paula, Odilson e Cons. Luciano col1l o Sr. Luis

Carazo Jimenez (AGRI)

Motorista:
Richartl

and Rural Development, European Conrmission
* Prof. Dr. Siem Kotver
Director Corporate Public Affairs, VION Foocl Group

Ifaxenvio confPaulaEnvio insc
Reunião de Paula, Odilson e Cons. Luciano corl't o Sr. Lttis

Carazo Jimenez (AGRI)

Motorista:
Richarcl

Bem-estar animal -
Regulamento 109912009

l8h

lth

r6h-l7h
Saída:15h30
Buscar: I 7h

lsh

151Ì

17h

1 6h30

tr'at Boys
36 Avenue cle Coftenberg

Steven Ainswortlt
Counsellor (Veterinary Services)

Nerv Zealancl Mission to the Europeatr Union

7sl +322 550 12 19

473 980 011iYleþils; +32

Arnaud PETIT
Director - Trade and commodities
Copa - Cogeca
Rue de Trèves 6l
1040 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2287 21 03

Fax: * 32(0)228121 00

GSM: +32(0)478 18 99 20

Copa Cogeca

Teleconferência

Comissário Borg

Office of Mr Luis Carazo Jimenez
Heacl of unit "anilnal procltlcts"

Rue de la Loi 130

LOr 130 8/81

tel +322296.00.66

Missão tlo Brasil

Office of Mr Luis Carazo Jimenez

I-Ieacl of unit "anilnal prodttcts"
Rue de la Loi 130

r-or 130 8/Bl
tel +32 2 296.00.66

Quinta l3
clezembro

Quinta l3
dezernblo

Quinta l3
dezernbro

Quarta l2
cleze¡nbro

Terça l1
clezembro

Terça 1l
clezetnbro

Segunda l0
clezenrbro
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Quinta 29
not el'n[rro

Terça27
novenrbro

Terça27
novembro

Terça27
noventbro

Seguncla 26
de llovembro
a terça 04
dezembro

Mission of Switzerland to the Iuro¡rean
Union

Catherine Tarchini
Place clu Luxenrtrourg l,
B - 1050 Brussels
Tel:+32 (0)228613 16

Fax:*32 (0)2 230 45 09
catheri ne.tarch in ilaleda.adm in.ch
wrvw.eda.admin.ch/mission eu

Restaurante
Rue de la Science 29
1000 Bruxelles

Henrique CARVALHO
Policy Officer - SPS ex¡rort issues

European Commission
Directorate General for Tracle

CHAR 09/138 - Rue de la Loi 170,

B- I 040 Blussels-Belgium
+32 2 2967 101

henrique.carva lho@ec.europa.eu

DG AGRI

Hans-Christian Beaumoncl
DG AGRI Bl - Loi 130 6/15A
200 rue cle la Loi
B - 1049 - Bmssels
tel: +32-2-298 94 21

Hans Clrdstial.B EAU MONDl0ec.eu roÞa.eu

Kreab Gavin Antlerson
Avenr¡e cle Tervueren 2,

B- I 040 Brussels

Brasília
(ver agencla abaixo)

l8h

l3h
Buscar: 14h30
tbc

l lh-r2h
Saícla: 10h30
Buscar: l2lr

08:00 for 08: I 5-
09:30

ALMOÇO

I-lilton Beef TRQ
(debriefing of the
meeting with SANCO)

-> Debate "Food security and the filtrlre of livestock
production"

Debate rvith
* Mr Manfrerl Bötsch
Director of the Division Business Development, Micarna SA
Fonner Director General at the Fecleral Office for Agriculture
*Mr Christof Dietler
Co-partner of Plusrveft, Agrarallianz Switzerlancl
* Mr Georg Häusler
Head of Cabinet of Commissioner Dacian Ciolos, Agriculture

-> Almoço entre a Comissão e a delegação Brasileira

Do laclo brasileiro ser'ão 5 pessoas (2 do MAPA Ad. Odilson, o
Cons. Luciano e o Sec. Maximiliano)

Motorista:
Richarrl

-> Reunião clo Setor agrícola com a DG AGRI

coNFIRMADO (2rl11)

Motorista:
Richard

-> CER/I(reab Gavin Anderson breahfast on 'l lol can E,U

trade policy contritrute to economic grorvth?'with l(arel De
Gucht, European comrnissioner for tracle

Envio inscricão Paula (31/10). confirmacão (31/10)

-> reunião dos Adidos em Brasília

Regresso do Odilson ao trabalho rlia 06 de dezembro

Motorista:
Richard

)))))
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Participnntes Brasil:
* Enio Marques Pereira - SDA Secretary
* Lino Colsera - DNSF Director
* Jose Luis Ravagnani vargas - sDA Aninlal lssues Director
* Luciano Mazzacle Anclrade - Brazilian Mission - l-leacl of the

Economic Sector
* Maximiliano da cunha Flenrique Arienzo - Brazilian Mission

- Econoltric Sector
* Oclilson L. R. Ribeiro e Silva - Brazilian Mission -

Agricultural Attaché
+ Interpreter: Rt¡i Correia

-> Reuniões SPS

-> Skype para falar sobre retlniño com o

* Sulivan Alves (Sula) - Coordenadora Técnica - União

Brasileira cle Avicultura
+ Anclrea Parrilla - MAPA
* Odilson Silva

Sr. Gavinelli

-> Hap¡ry hottr - All the Agrictrltural Attachés

CONFTRMADO (0s/11)

-> Aluroço clo Odilson e Sec' Max conr sra. I-ola Carclenas

coNFIRMADO (14l11)

(PANGEA)

Motorista:
André

Bruno
ALMOÇO

I 0h30- I 8h
Saída:10h
Buscar: l8h

1 2h30

lBh

l3h
Saícla:13h40
Buscar: 1 4h30

DG SANCO
Rue Breyclel 4

1040 Bruxelles

Beer Factory
Place du l-ttxembottrg, 6

1050 Bmxelles

Steven Ainsworth
Counsel lor (Veterinary Services)

Nerv Zealand Mission to the European Union

fsf ; +32 2 550 1219
413 980 017Mobile:+32

Restaurante
Meet Meat
Rue Stevin 124

1000 Brussels

Loh Uña Cártlenas
Director - Partners for Euro-Af ican Green

Energy (PANGEA)
Rue d'Edimbourg26
B- 1050 Brussels - Belgium
E-mail : lola@pangealink.olg
Tel. +32 476 340598

Segurrcla 26

cle rtovemlrro

Segurtcla l9
novellbro

Quirrta l5
novelrbro

Quinta l5
rrovemtrro
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Qtrarta l4
novenrbro

Terça 13

noventbro

Terça 13

novetntrro

Sexta 09
novenrbro

Quinta 08
not,ernbro

DG SANCO
Rue Froissart l0l
1040 Bn¡xelles

Hotel Manos Premier
Restaurant Kolya
Chaussée cle Charleroi 102

1060 Bruxelles

Copa-Cogeca
Conference room B

Rue cle Trèves 6l
Bnrssels

Vídeo conferência entre a
DG-SANCO - MAPA

BBA e APBX

Brazilian Business Affairs - Europe
Avenue des Afts, 19 AID
B-1000 Bnrssels
Tel: +32 (0)22110530

+32 2 29 56088
guy.van-clen-eede@ec.europa.eu

r5h
Saícla: 14h40
Buscar: l6h3Otbc

l9h

14h-r7h
Saícla: 13h40
Buscar: 17h

l4h-lBh

I 0h30
Saída: l0hl5
Buscar:12h30

SPS

The meeting will staft
with an analysis of the
afticle and the
tunderlying
research, which will be

followed by an analysis
of the reactions ancl the
follow up by media ancl

policy makers.

- subject: TRACES
- number of participants
in Brussels: 3-4
- vicleo connection YES
- site(s) to connect to:
https://webgate.ec.euroÞ
a. eu/sanco/traces/securit

),/askl-ogin.do
- nar11e of a contact
person on the other
side(s):
- presentation (PPT,
WORD)

-> Reunião entre o setor agrícola e a DG-SANCO (agencla de

reuniões)

Motorista:

-> Bayer Autumn Reception

Bnvio inscrição Orlilson (31/10) / confirmação (06/11)

-> Meeting of the Farmers Scientists Nehvorh (ISN) to
cliscuss the recent study "Long tenn toxicity of a Roundup
herbicide and a Roundup-tolerant genetically rnodifìed maize"
(Seralini et al)

[,nvio inscrição Paula e Odilson (3lll0)lconfirmação
(01/r r)

Motorista:
André

-> Vídeo conferência com a DG-SANCO - especialistas do
sisterna TRACES e o DIPOA - área cle certificação

MAPA
a

a

Robles da SRI - auxiliar no espanhol
José Vargas e clo Pedro Bueno para tratar do SIGSIF e

PGA;
Claudia Corcleiro cle Sá - DIPOA na certificaçãoa

-> Ret¡nião entre setor agrícola e BBA-APEX ( BBQ e outlas
atividacles previstas para o próxirno ano

CONFTRMADO (07/11)

Motorista:
Bruno

j ) ) ) ) .) ) ,) I ) ) ) I ) ) ) ) ) ; ) ) ) ) ) ) ))))))))
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-> Meeting of the Agriculture Committee

-> Vídeo conferência entre a DG-AGRI
* EU: General presentation of ftlture priorities ttncler Horizon

2020 for research and innovation in agriculttlre:
Programrning
Activities foreseen

Main themes
International agencla

* Embrapa:
Main areas of interest for tlre ftlttlre.
Experience from previous EU progralns'

Prospects for International policy including relation with the

EU
-> Seminar on Animal Welfare

Draft Programme:
I 4:00:Registration and coffee
l4:30: Key note speeches:
*Mr. John Dalli, European Commissioner for Flealth ancl

Consumer Policy
* Mr. Trygve Slagsvolcl Vedttm, Minister of Agriculttlre ancl

Foocl, Norway
* Ms. Marit Paulsen, Melnber of the Euro¡rean Parliament

Q&A

l5:45: Panel clebate - lessons tearned ancl perspectives
* Dr. Inger Lise Anclersen, Norwegian University of Life
Sciences
* Ms. Els Becleft, EuroCommerce
Animal welfare NGO (tbc)

Envio inscrição Paula e Orl (12l10)/confirmação (16/10)/

DVENTO CANCDLADO - e-mail 05/ll
-> International Forum On Scientific Sup¡rort For GMO
Analysis

A CONFIRMAR (espera retorno Brasília)/ flvento
cancelado (carta Comissão tle l7l10)

I 0lì l5-12h30
Saída:9h50
Buscar: I 2h30

l 3h 1 5-1 sh30
Saída: 12h50
Buscnr:l5h tbc

l4lì- l 7lì

lo:9h15 - 17h

2o:9h-15h30

Buropean Parliament
Rue wiertz 60
roon.r ASP 3G3

Vírleo conferência entre a DG-AGRI -
MAPA

DG AGRI
Rue cle la loi, 130

1040 Bruxelas
Cristina Rr¡eda CatrY - DG AGRI -
Aclministrator - Agricultural product quality

policy - Office: L130 031214A - tel: +32 2

299.58.93

Nonvay House
Rue Arcltimècle l7
1000 Brussels

Kristian Wiberg
Assistent - Mission of Norway to the EU

Tel:+32(0)2 238.14.68
Fax: +32(0)2 238.74.91

E-rnail: krwi@rnfa.no
Web: rvrvw.eu-norge.org / www.eu-
norway.org

VAN DBN EEDE GUY

Aclviser for B io-EconomY
European Commission
Directorate-General Joint Research Centre

(JRC) - Directorate A - Scientif.rc Policy and

Stakeholcler Relations
SDME IO/OO7

B-1049 Brussels/Bel um

Ter'ça 06
novernbro

Quarta 07

novenrbro

Quarta 7

novembro

Quinta 8 e
sexta 9
novetnbt'o
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Sexta 26
outubro

Quarta 24
outu[rro

Quarta 24 a
sexta 26
outt¡[rro

Sexta l9
outubro

U.S. Mission to the EU
Elisa Wagner'
Agricultural Attaché
02-8 1 I -4698

European Commission
Charlemagne Builcling
170 Rue de la Loi, Brussels
Alcicle De Gasperi Room

Bordeaux

DG AGRI

Cristina Ruerl¡ Catry
Administrator - Agricultural product quality
policy - Office: Ll30 03l2l4\
tel: +32 2 299.58.93

Mobile: +32 (0) 473 980 017

10h

th- l 8h
Saícla:8h30
Buscar: l 8h

llh
Saída: I 0h30
Buscar:12h tbc

Proposecl Agencla
* Intelligence regarding
the TS for food
* Discuss points of view
following meeting with
Agricommittee
* Update on status of
meeting rvith Envi
* Discuss e-mail from
Canada on September
2B and possible changes
to strategy for the
talliing points and the
aide memoire
* Any changes to
strategy given changes
in SANCO leaclership

Bem-estar animal

Evento ao qual o
Odilson vai participar

-> Reunião Gmpo OGM

CONFIRMADO

Participantes:
Gastón Funes
Ivanna Jazmín Silva
Raúrl Silvero
Karl Dupuis
Paula Barboza

-> International conference on the protection of aninrals in
the slaughterhouses: getting reacly for 2013

Inscrição Paula e Orl (17109)

Saícla da missão às th30, vêm chras or¡ três pessoas (I-izie
Pereira Buss e Sr. Giulliano Zerbone, atual coorclenaclor da

CHC) do MAPA

Motorista:
* Richard leva / Guilherme busca

-> International Organisation of Vine antl Wine

Odilson vai participar no evento

ANULADO (O Otlilson não foi)

-> Reunião com a DG AGRI (Sr. Mizzi, Sra. Rr¡ecla e Sr
Mesnilclrey)

coNrlrRMADO (18/10)

Motorista:
Richarcl

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ).) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) )
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CONFIRMADO (27109)

agritrusiness sector-> Relations betrveen BR and EU in the

CONFTRMADO (16/09)

Participanfes:30 pessoas (+l-25 esttrdantes e 4 pessoas tla

un
-> Reunião com o Sr..Iohn Volleman

In Brazil, besicles the procluction of bioftlels, It process and sell

soybeans ancl cocoa, sell com, wheat, ancl ploclttce fertilizers,

animal feecls, and chemicals. They are also involvecl in the

clebate on iLUC (indirect lancl trse change).

CONFIRMADO (03/10)

-> Almoço Paula (reserva feita)

-> reunião com rcpresentantes cla UBABEF Sr Ricardo
Santin e Sra. Marília Rangel

CONFIRMADO (11/10- email Ocl)

Haverá reunião como o MEP Gioanlt¡ca Stlsta manhã

-> Happy hour - All the Agricultural Attachés

CONFIRMADO (27109)

agricoltura familial

Representing ADM, a

big agro-food company
with substantial interests

in Europe in biocliese[.

ALMOÇO Paula

Temas relacionaclos a

possível evento no

Parlamento em 20l3,
para promoção da carne

de aves clo Brasil

l5lr

101ì30

l3h

12h

l8h

Arnaud PETIT
Director - Trade ancl commoclities

Copa - Cogeca
Rue cfe Trèves 61

1040 Bruxelles
Tél:+ 32(0)2287 27 03

Fax: * 32(0)2287 27 00

GSM: + 0 78 l8 99 20

Missão do Brasil

Piet van cler Vlugt
FIAS Den Bosch, University of appliecl

sciences
P b

Missão do Brasil

J.P.G.M. Volleman
Manager Government Relations EU
Archer Daniels Miclland Co.

Roncl Point Schuman 6, box 5

B-1040 Brussels
tel: +32 2234 6326

fax: +32 22347911

Callens Café
Avenue Louise, 480 - 1050 Bruxelles
+32.2.647.66.68

Missão tlo Brasil

Beer Factory
Place clu l-uxembourg, 6
1050 Bruxelles

Steven Ainswolth
Counsellor (Veterinary Services)

New Zealand Mission to the European Union

1sf; +32 2 550 12 19

outuhro

Qirinta 04
outubro

Segunda 08

oututrro

Terça 09
outubro

Qirinta I B

outut"lro

Quinta l8
oututrro
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Quinta 04

Quarta 26
seterntrro

Terça25
seternbro

Sexta 2l
setembro

Quinta 20
setembro

COPA COGICA

Missão tlo Brasil

Olivier Es¡reisse

Elanco
Vétérinairc Responsable
Lilly France
1 3 rue Pagès 92 I 5 8 Suresnes Cedex
Tel+33 155493535
Mob:+3368q972585

Thon Hotel EU
Rue cle la loi 75

1000 Bruxelles

+322205 t5 08

Imbaixatla Indonesia

Beer Factory
Place clu Luxembourg, 6
1050 Bruxelles

60, rueWiertz
B-1047 Bruxelles
Tel. +32.2.2847520
fax +32.2.2849520
antonel la.rossetti@europarl.europa.eu

1 0h30

1 0h30

th-l 6h I s

Saícla:8h45

r8h

o ano international cla

ALMOÇO Paula

-> Reunião clo Oclilson e cla Paula conl o Sr. Petit

-> reunião clo setor agrícola com o Sr. Olivier Es¡riesse
(Elanco)

-> The European Food Security Conference

Inscrição Odilson (confirmação e-mail: 28/06) // Paula vai
dar uma palestra

Motorista
* Richartl

-> Almoço GIA

-> Happy hour - All the Agricultural Attachés

CONFIRMADO (03/09)

approve a low level presence solution (LLP solution)l'ol CMOs
not yet approved in the EU. In that regarcl, we rvoulcl lil<e to
know (i) if it is possible to make a joint clemarclre of the
Ambassaclors to the chairs ofboth Committees, and (ii)
previous to that demarche, organise a joint meetingfor the aicles

of both Committees and the agricultural attaches fi'om
theMissions involved.

Lista:
* Argentina: Gastón Funes and José María Arbilla
* Australia: Russel Phillips
* Blasil: Pat¡la Barbozaand Odilson Silva
t Canacla: Karl Dupuis anclTina Milanetti
* Paraguay: Rairl Silvero
* USA: Cynthia Guven, Elisa Wagner, Barrie Williams ancl

Elena Bryan

CONFIRMADO (mail Par¡la 14109)

Motorista:
* Rrtrno

I ) ))) ) )) ))) ) ))) ) ) )) ) )) )) ¡ ))) ))i) )) )) )) )) )))) ) ) )r.)
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-> Reunião DG SANCO - rettnião via skype de preparação -

Liziè (DIPOA), Oclilson, Paula e Antlrea Parrilla

-> Rer¡nião cla Conselheira Paula para com o Sr. Gavinel ti

Motorista:
André

Workshop on sttgar regime

Agriculture Committee will also organise on Monclay a

workshop on Monclay about some possible ftttttre policy
options for the EU Sugar Regime. The Commission's proposecl

approach to ending sugar beet quotas in 2015 rvill be exarninecl

by Bert Smit from Wageningen University (NL), rvhile
inclepenclent consultant Joan Noble (UK) rvill look at horv

some alternative policy scenarios might affect tlle rvide range

of stakeholclers in the sector.

Paula vai
-> Conference Call with the session tnocleratot', Clrarles

of Oxford Uni
-> Agricultural Policies: Monitoring antl Dvaluation -

Launch of the 2012 OECD Report

Inscrição Paula (13/09)

-> Festa Nacional do México

Joint I)emarche Of Brazil/ USA / Canarla/ Ausfralin/
Argentina/ Paraguay/ South Africa

The Ambassadors of 7 cot¡ntries (Brazil, USA,
Canada,Austral ia, Argenti na, Paraguay ancl South Aflica)
woulcl like to meet you ancl theChair of the Envi Committee -
eventrr with other MEPs - to in about the need to

Bem estar animal -

lmplementação do Reg.

1099 cla U.E
Bem-estar animal

r 6h30

r 4h30
Saícla:l4hl0

I sh-t th30

1 0h30

13h15-14h30

18h

l5h
Saída:14h30
Buscar: I 6h

Mob: + 32 489 567 666

EH ec kerlâsclr u tte I a a r. n I

S&P is a member of FoodFirrn - the home of
reputation tnanagernent in the European

Foocl Industry
food

Reunião via skype

DG-SANCO
Andrea Gavinelli
Office F10l 06/168
Rt¡e Froissart l0l
1049 Brussels - BELGIUM
European Parliament
Paul Henri Spaah building
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
room 3C 050 (thircl floor).

Missão do Brasil

CEPS - The Centre for European Policy
Studies
Place clu Congrès, I

1000, Bnrssels,

Plrone: (+32 2)229.39.12
.eu

Bmbaixada México

Euro¡rean Parliament

AntonellaRossetti
Parliamentary assistantto Paolo De Castro

MEP
Chairmanof Committee on Agt'ictt lture

Bât.Altiero Spinelli I 5G301

Quirita 6

setem[rro

Segunda l0
seter.nbro

Seguncla l7
setenr[rro

Quarta l9
setertrtrro

Quarta l9
setem[rro

Quarta 19

setembro

Quinta 20
setembro
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Terça 4
setembro

Seguncla 3
setelnbro

Sexta 3 I

agosto

Quinta 30
agosto

Quarta 22
agosto

Sexta 03

agosto

Missão rlo Brasil

[rhvin Hecker
Schuttelaar & Paftners
Rr¡e Belliard 199, bte 22
B- I 040 Brussels
Tel:+ 32 2 502 2008

DG SANCO

US Mission to the DU
Rue Zinner l3

DG SANCO
Rue Froissart l0l
F 00142 - Bnrxelas

Missão do Brasil

US Mission
Rue Ziuner l3

th

lOlt

loleunião: th00
às 12h30
2': 14h30 às

I 8h00

lsh

l0h

OGM

-> Reunião da DG SANCO com o Sr. Cosam Coutinho
(Director of the Plant Flealth Departrnent from MAPA -
Brazilian National Plarrt Protection Organization (NPPO))

Draft agencla:

Meetins with Parliament aicles

- We need to iclentifo who rvill attenclwhich meetings and
- Who rvill take the lead in setting the rneeting up
Meetins rvith the Committees
- Decision on which scientific expert to have join the rneeting
- Who rvill schedule the meeting
- V/hich Ambassador will cover rvhich points
Meeting in MS
- When can we go to our German Missions to encourage them
to begin coorclinating ancl setting u¡r a meeting?
- They will also need the points ancl aicle rnemoire

-> reunião entre DG SANCO e MAPA

(começar conl a reunião sobre o sistema cle seglagação para

bovinos e a segunda para suínos enr relação a beta-agonistas)

-> reunião do Odilson com a Sra. CAMILA SANDIì

CAMILA SANDE - Assessora Técnica da Área lnternacional
Tel: +55-61-2109-1469
e-mai I : cami la.sancle@cna.org.br
CNA - Confecleracão da Agricultura e Pecuária clo Brasil

-> rer¡nião ma Missão dos Estaclos Unidos (Sec. Max vai
participar na reut.tião, Oclilson não deverá ir).

CONFIRMADO

Agenda:
* Vy'elcome
* ISGA Mission feeclback
* EU Subrnission of application requirements regulation
* Current status of the technical solution for foocl
* EuropaBio suggestions

0h -> Rer¡nião com a Sr. Edwin Hecl<er falar sobre o seminário

"Futrlre of Foocl".

) ) ) ) ).t ) ) | .t ) ) ) ) ) ) ¡ ) ) ) \ ) ) ) .) .) ) ) ) ) ) ) .) ¡ ).i ) ) ) ) .) ) ) ) \ ) )
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-> Despedicla do Secretário Cícero

-> reunião do Odilson com a Sra. Maja (Trade counsellor

EU clelegation in Brasilia)

CONF'IRMADO

Secretário de Estaclo cla-> Evento organizaclo para visita de

Agricultura alemão, Dr. Robelt Kloos a Brtlxelas

od - Odilson não foi
-> reunião na DG SANCO sobre Citrícos (Oclilson' Cons

Luciano e Sec. Max)

coNFrRM^DO (26t07)

Invitatiou to meet with Mr Antonis Constantinotl
of Cyprus, the current Chair of the Special Cornmittee on

Agriculture

CONFIRMADO (OD:20/07)

-> reunião clo Oclilson coll't o Sr. Angus I(elly (Syngenta)

CONFIRMADO (30/07)

* Interceptions of citrtts
fruits from BZ

l7h

r 6h30

l th30
Saída:l8hl5

l5h

1 5h30

10h

Eulos Jones

European Crop Protection Association, aisbl

Tel: +32 2 663 15 53 (clirect)
+322 663 l5 50 (reception)
Tel: +32 473 38 00 l9 GSM - Mobile
Missão do Brasil

Missão tlo Brasil

Titta Maja
Tracle counsellor
EUd ion in Brasilia
REPDR Alemanha
8 -14, rue Jacques de Lalaing
1040 Bri.issel

DG SANCO
Rue Breydel4,
roonB232 - 04ll02A

Gema Vila
DG SANCO Unit E2 Plant Health

Rrre Belliaril 232 4129

1040 Brussels - BELGIUM
Tel +32 22963128

Australian Dmbassy
Rue Guirnard 6-8

1040 Brussels

Valerie Hooper

Missão tlo Brasil

Angus R. Kelly
Syngeuta
Avenue Louise 489
I 050 Brussels, Belgiurn
(clirect) +32 (0)2 6422715
(Brussels cell) +32 (0)4 7688.20.07
(fax)+32 (0)26422720
US cel 202 680 9245

jullto

Quinta l2
ulho

Terça 17

julho

Quirita l9
julho

Terça 3l
julho

Terça 3l
julho

Quinta 02

agosto

CONFIRMADO (03/07)
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Quinta l2

Quafta l1
julho

Sexta 06

.iullro

Sexta 06

.iulho

Quinta 5

julho

QLrarta 4
julho

Quarta 4

iulho

Missño tlo Brasil

Restaurante
Bois Savanes ln Torvn
69 Rue Froissart
02/230 34 46

Brian Kilgallcn
Agriculture Attaché
Permanent ReÞresentation of lrelancl to EU

Missão do Canadá
Av. cle Tervuren 2

1040 Bruxelles

Missão do Brasil

.IDAN SHEARN
PA to the Director
WWF Eulopean Policy Ol'fice
168, Avenue de Tervurenlaan, Box 20
I 150, Bnrssels, BELGIUM

islæau@wwfcu
Phone:*32 21438803
rvrvrv.rvwf.eu

Mission of Canada

Official Resiclence
Avenue des Dames Blanches, 145

1 150 Bruxelles

US Mission
Boulevarcl du Régent 27
1000 Bruxelles

DG SANCO

I 0h30

12h45
Saída:12h20
Buscar: I 3h45

r 4h30
Saícla:l4h
Buscar:1 5h30

1 lh30-13h

l8lì-20h30
Saícla:17h45

l7h-201t
Saída:l Bh

1 0h30

Almoço

OGM

Celebração

Carne

-> Reunião clo setor agrícola conl o Sr. .Iones

-> Almoço do Oclilson corn o Sr. Brian Kilgallen (REPER
Irlancla - adiclo agrícola)

CONFTRMADO (06/07)

Motorista:
Richarcl

-> Reunião clo Odilson conl o Sr. Marh Ball (UK Perm Rep) e

colegas

CONFTRMADO (0s/07)

Motorista:
Bmno leva
Richarcl busca

-> Reunião do setor agrícola com representantes cla WWF

Parlicipantes:
* Ms Anclrea I(ohl - Prog'am Director,
* Mr Ancheas Baumueller'- Heacl of Natural Resources & I-and
Use;
+ Ms Anke Schulnreister - Senior Forest Policy Oflìcer.
* Mr Thornas Rathbone (he is on a work placement at WWF
European Policy Office from Manchester University)

CONFIRMADO (20106)

-> Mission of Canada to a Farervell Reception - Michel
Lanchy

CONFIRMADO (19/06) - Odilson não foi

Motorista
Richarcl

->Celebração 4 de julho na Missão dos Estarlos Unirlos
(Odilson não foi)

Motorista
Richarcl

-> reunião cloOdilson corìr representantes cla SANCO

))j))))r)r)ll))) ) ) ) ) ¡ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ; ) ) ) ) .) i ) I ) ) r )
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* Richarclbusca

"Sugar & Bthanol Summit - Brazil l)ay"

Odilson irá participar no evento (lt 334) - regresso seg

01t07

Reception ancl workshop'oBiotech Soy

the EU - Today antl the Future"

Convite enviaclo pela:

The Argentina Missioll to the EU

Tlre Brazil Mission to the EU

The Paraguay Mission to the EU
The United States Mission to the EU

The Uruguay Mission to the EU

International Soy Growers Alliance (fSGA)

"Biotech Soy in the Americas antl the EU - Totlay ¿¡nd the

Future"
l7:30: Guests arrive. Coffee/teas available.

l8:00: Welcome address from Argentine Missiott to the EU - in

English
l8:05: Moderator introduction to the seminar - in English

I 8: l0: EU industry overview Teresa Babuscio FFC

l8:20: ISGA leacl speaker - in Pofiuguese but possibly English

l8:30: Argentine speaker - in Spanish

l8:35: Brazilian speaker - in Portuguese

I 8:45: Paraguay speaker - in Spanish

l8:50: United States speaker - in English
l8:55: Urugttay speaker - in Spanish

l9:00: Moclerator - sr¡mrning up and opening the serlrinar to question

and ansrver session - in English
20:00: Seminar ends. Reception follows.

in the Americas antl

CONFIRMADO

Um roteiro de viagem internacional e convida "grandes"

pecuaristas bmsileiros para palticiparem' O objetivo cla viqiern

è aprimorar o relacionalnento com estes pecuaristas e

promover palestras cla cacleira para capacitação e

aprimoratnento de conhecimento no setor'

Merial Saritle Animal-> visita clo grupo da emPresa

Parlicipantes: 26 pessoas

18.00-21.00

th30-1 I h30

LONDRES

RSVP: before June 20

Encarnaciort Molares
Mission of Argentina
emai I : emorales@agricola-tle.org
(cc gfunes@agricola-ue.org )
phone: +32-2-640-33 .33

Radisson Bltt
Rue D'lclalie 35

1050 Brussels

Adilson Moura
Merial Sairde Animal Ltcla

+ss (19) 8t29 64s7
Acl ilson.Moura@nrerial.com

Missño clo Brasil

Quinta 28

,iunho

Quarta 27
junho

Quarta 27
junlro
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Terça 26

-iunho

Terça26
junho

Segunda 25
junho

Quinta 2l
junlro

Quinta 2l
junho

Rue chr Regent 40
1000 Bruxelles

DG-SANCO
Unit G7 - Bilateral International relations
8232 02/60
+32229657 35
Cristina. Laso-Sanz@ec.europlr.eu

Residência Embaixaclor Amado
Av. de Tervuren 245
I 150 Brt¡xelles

Missão do Brasil

Ana Malheiro
jorrralista cla revista Aglotec
anama lheiro@vahoo.com

Missão do Brasil

Adolfo Roy
Alonso & Asociaclos
Avenue cles Afts l0-l I Bte.10
1210 Brussels
Tel. +322 2307042
Fax+3222310822
rvrvrv. a I o n soasoc i acl os. c orr

r4h

llh
Saída: I 0h30
Buscar:l2lt

l9h-221t

I 8h30

I 0h30

RASFF sobre cloropiclol
em carnes cle aves do
Brasil

* preparação da
entrevista do Presiclenta
ila ABIEC, o Sr.
Antonio Jolge
Camardelli
*relações

clo Brasilcom a Europa
em termos de

expoftação de carne

-> Réunion com - ISGA Mission

CONF'IRMADO

The U.S. Mission is pleased to host visitors from the
International Soy Growers ancl representatives from their
respective Missions to the EU

Motorista:
*Anclré leva

-> Rer¡nião clo Oclilson corn a Sra. Cristina Laso

CONFTRMADO (21106)

Motorista:
*Bruno leva
* Richard busca

-> 2n evento de promoção da carne brasileira

-> reunião do Odilson com jornalista Ana Malheiro -)>> foi
conversa por telefone

CONFTRMADO(|4106)

-> reunião clo setor agrícola com o Sr. Roy (Alonso asociaclos)

CONFTRMADO (18/06)

Motorista:
*Bruno

) ) ) ) ) ) I .) ) t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) .\ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) t .) ) ) ) ) ) ) ) .i ) I I ) .r .)
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* Estados Unidos: Elisa 'Wagner ok, Cynthia Guven e Barrie

Williarns
*u ai: Maftin Alvez ok
-> reunião clo setor agrícola com o Sr. Filip Cnrttltle, Sr

Eclnartlo Oliveira (new Brazilian Dow AgroSciences

colleague) e Sr. Ton Lyall

CONFIRM^DO (22104\

Ruecla-> Reunião com membros da DG AGRI - Cristina

CONFIRMADO

Motorista:
*Richard

-> Debate no Parlamento Europeu. Oclilson irá pa rticipal e

irá acornpanhado pelo Sec. Max

CONFIRMADO (e-mail Otlilson 0S/06) -) mutlança tle
tlata (espera novo e-mail)

-> Patestra do Odilson com groupo de "Attstralian clairy

industry representatives"

CONFTRMADO (11/06)

Motorista:
*Richard

-> Churrasco - instalação ila tenda

CONFIRMADO

Meeting to cliscuss

details for the meeting
between Mr. Mencles
Ribeiro and Mr. Ciolos

the Land Use ancl Foocl

Policy Intergroup at the
European Parliament
(LUFPIG)

* group ofeight people
is called'Horizon 2020'

Churrasco

15h

17h
Saída: 16h30

Buscar:17h40

12h30-141ì

1 5h30
Saída: l5h
Buscar: 1 6h3 0

th- l 0h
Saída:8h30
(casa Ocl)

Missão tlo Brasil

Dr. Filip Cnudde
EU Governlnent Affairs and Science Policy

Leacler - Dorv AgroSciences
Avenue cle Coffenbergh 52,
I000 Bnrssels, Belgium
plrone: +32 27387013 - t.t'teþils; +32

491729878
emaiI: fcnuclde@clow.com
rvebsite
DG AGRI
Rue cle la loi, 130

1040 Bruxelas

Cristina Rueela Catry - DG AGRI -
Administrator - Agricultttral proclttct quality
policy - Office: Ll30 031214A - tel: +32 2

299.58.93
Euro¡rean Parliament

Dario Ruivo
European Parliament
Rue \üiertz n"60, ASP14G263
B-1047 Brussels
g 02283.78.281 0476 071 379

e-mail o.

Australian Mission to the BU
6-8 Rue Guimard

Bruce Ross
Managing Director
Ross Gorclon Cotlsttltants SPRL

l7 Rue Dekens
B-1040 Brussels
Tel : +322736 5094
GSM : +

Residência Sr. Dmbaixatlor Amatlo
Av. De Tervttren 245

I 150 Bruxelles

Segunda 18

-iunho

Seguncla l8
junho

Terça 19
junho

QLrarta 20
junho

Quinta 2l
junho
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Quinta l4
.iunho

Quarta l3
junho

Quarta l3
junho

Ter'ça 12 e

Quarta l3
.iunho

Terça l2
jurrlro

Missão rlo Brasil

The Dominican Brussels Hotel
Rue Léopolcl9
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 203 08 08
www.theclominican.be

EuropaBio
Avenne de l'Année 6
I040 Brurssels Belgiurn
Tel - +322 739 11 75

Fax - +32 2 735 49 60
ernail - n.moll@europabio.org

Resitlência Dmbaixatlor Amatlo
Av. de Tervuren 245
1 150 Bruxelles

REPER Alemanha

Missão do Brasil

Natlja Schauer
Seconcl Secretary, Economic and Trade
Policy - Mission of Canacla to the EU
Tel: +32 (0)2l4l-0652
Avenue de Tervuren, 2

1040 Brt¡xelles

l7h

l 3h-14h30

th30

l2jun: l0lì-1Bh
13jun:9h-l5h

151ì

OGM

* presentation ofthe
new joint report with
Ernst & Young on the
biotech inclustry in
Europe

CHURRASCO

-> Information exchange

-> Reunião Gnrpo OGM

CONF'IRMADO

Participantes:
* Argentina: Gaston ok José Maria ok
* Australia: Russell Phillips - Minister-Counsellor
(Agriculture) ok
* Canadá: Karl Depuis ok

-> the EuropaBio Annual General Assembly Open Session

Our Open Session willstart at l3FI00 and willenclaround
14H30

Dnvio inscrição Od (21l05), confirmação (22/05\ - Oclilson
não vai

-> Reunião cle coorclenação na Residência.

Conference "Enforcement Of European EU Animal Welfare
Relatecl Legislation"

Bnvio inscrição Od e Paula (05/06),/ BSPERÀ
CONFIRMAÇAO que deve chegar 8/06. -> Evento
anulado

-> Reunião clo Sec. Maximiliano con"r o Sr..Iim Everson (VP
of Government Relations at the Canola Councilof Canada).
Oclilson vai ¡larticipar na reu¡rião

CONFTRMADO (07106)

Motorista:
*Bruno

) ) ) ) ) ) ) ) I t) ) ) ) ) ) ) ) ) I.)) ) )) ))).) ) ) ) ) ) ) ) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ;
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09.30-09.45 Introiluction to the clay from RSPB atr d NABU
09.45-10.15 The current state of play, featttring sltott

presentations from the European Environment Agettcy,

European Commission ancl European Court of Atlclitors

r0.rs-r0.30 Q&A
10.30-1 1.00 'Tour of Europe', highlighting exarnples of well-
functioning Pillar 2 measttres

r r.00-l1.15 Q&A
1 l.l5-12.00 Panel discttssion, featttring representatives frour

Bircllife, Member State Rural Development depaftments,

COPA (tbc) and MEPs (tbc)
12.00-12.15 Concluding comments from RSPB anclNABU
l2.l 5- 13.1 5 Lunch ancl networking op¡rortunities

13.15 End

Motorista:
*Richard

ODILSON NÃO FOI AO EVENTO

-> Reunião clo Sr. Camargo com Sr. Emba

Neiva Tavares. Oclilson irá acompanhar o Sr. Camargo
ixador Ricardo

-> Alrnoço da Paula com a Geraldine l(utas

CONFIRMADO (os/06)

rcA)

2012"

-> Almoço da Patlla com a Geraldine Kutas (

I

ICONFIRMADO
NrcA)

CONFIRMADO

-> Reunião do Sr. Catnargo com representantes

Odilson irá acotnpanhar o Sr. Camargo.
da DG AGRI.

Motorista:
Richarrl
-> Reunião clo Sr. Camargo com representantes cla DG

SANCO. Oclilson irá acompanhar o Sr. Camargo.

Motorista:
*Richard

ALMOÇO PAULA

ALMOçO ODILSONI3IJ

l th30

r3h
Saícla:12h30
Buscar: l4h tbc

l6h
Buscar: 16h45

l7h

rsh
Saída:14h30
Buscar: 15h50

Restaurante Parh Side Brasserie
Aventre de la JoyetrseEnttée,24
Tel: 021238.08.08

Missão do Brasil

Restaur¡nte: La Meilleure Jeunesse

58, rue de I'Attrore
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 640 23 94

Restaurante Divino
Rue cles Chartreux 56

r000 BRUSSELS (CITY)

DG SANCO

DG AGRI

Terça 12

junho

Sexta 08
junho

Seguncla I I
junho

Quinta 7

.iunho

Quinta 7
junho

Quinta 7
junho
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Quinta 7
junho

lìUlìI¡\S

Quarta 30
nraio

Terça29
mato

Terça29
nraio

Royal Belgian Museum of
Natural Sciences
Rue Vautier 29
1000, Bnlssels

PA[]I,A t)n FÉIìIAS (0.1/06 a 08/06)

AmCham EU
53 Avenue des Arts,
1000 Brussels

Stanhope Hotel
9 Rue du Commerce
1000 Brussels

Emanuele Degortes - Policy Officer
American Chamber of Commerce to tlte
European Union (AmCharn EU)
Avenue des Arts 53, B-1000 Brussels
Tel: +32 (0)2289 10 36

Missão rlo Brasil

th-13-15
Saícla (casa Ocl)
th
Buscar: l3h15

th45- I 7lì30

lTlt

Conferência

JANTAR PAULA

Grupo OGM

-> conference on 7 June2012 entitlecl 'Rural Development
Policy: The key to unlocking the CAP's green potential'

Envio inscrição Od (21105) confirmação (21l05)

Pronosed Programme
09.00-09.3 0 Registration ancl coffee

PALTLA D[ FÉrìrAS (04/06 a 08/06)

-> Seminário promovido pela Missão tlos Estatlos Unidos
junto EU e pela Câmara rle Comércio dos BUA (Amcharn)

Balancing Scientific ancl Other Considerations in Agricultural
Risk Management

* Representante Brasileiro: Fiscal Fecleral Agropecuário clo

Ministério cla Agricultura, Pecuária e Abastecirnento
Márcio Rezenele (dt l4l)

-> JANTAR - AmChan.r EU: Dinner ahead of the Roundtatrle
on Balancing Scientific ancl Other Considerations in Agri-Foocl
Risk Management ancl Commt¡nication

The dinner will be atteniled by arouncl five cor¡rolate members
of AmCham EU and we have invitecl Professor Paolo De
Castro, Chair of the AGRI Committee in the European
Parliament, H.E. William Kennarcl, Ambassador of the United
States to the European Union, Dr Laclislav Miko, Deputy
Director General in DG SANCO, Professor Leen Horclijk,
Principal Aclvisor to the JRC's Director General, Dr Patrick
Deboyser, Aclviser to Director General Paola Testori Coggi
and the third country expefts rvho will be giving a presentation
at the rouncltable.

-> Reunião cla Paula e Odilson corn o Grupo OGM

A CONFIRMAR

* Maftin Alves: Não
* KarlDupuis: Sim

A CONF'IRMAR

) ) ) ) ) ) ) i ) l ) ) ) ) ) ) ).) ) ) I I ) ).Ì I ).) ) ) ) ) ) t ) ) ) ) ) ) I i ) I ) ) ) i )
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-> reunião clo Oclilson e Pattla com o Sr. JL Mériaux

CONFIRMADO (21l0s)

Motorista:
*Bruno

-> Reunião bruxelas bem-estar animal- Sr. Aclroalclo

(Adroalclo.Zanel la@sac.ac.uk )

-> Reunião do Sr. llnio Marques (Anirnal and Plant IJea

and lnspection Vice-Minister - MAPA); Odilson e Pattla com

o Sr. Ladislav Miho (Deptrty Director General - DG l-lealth

anclConsumers)

Itlr

CONFTRMADO (08/0s)

Motorista:
*Brrrno

-> Reunião tlo Sr. Enio Marques (Animal and Plant l-lealth

and Inspection Vice-Minister - MAPA); Otlilson e Paula com

Peter Thompson

DG Trade representation :

- Mr Peter Thompson, Director, Stlstainable Development;

EPA - ACP; Agri-foocl and Fisheries (TRADE/D)
- Mr Zoltan Somogyi, Head of Unit, Agriculttlre, Fislteries,

Sanitary and Phytosanitary Market Access, Biotechnology
(TRADE/D3)
- Mr Henrique Carvalho, Aclministrator, Sanitary ancl Phyto-

Sanitary Measures (SPS) (TRADE/D3)

CONF'TRMADO (1s/05)

Motorista:
*Bmno

* Brazilian Hilton beef
quota
* ABIEC's proposal
regarcling the clefinitiort

Visita - Sr.Enio
Marques

seminar - 19.00 at

Cercle Royal Gaulois
Artistique et Litéraire,
Rue de la Loi, 5.

Visita - Sr.Enio
Marques

l 5h- l 5h45

12h-12h45

r 0h30

Missão tlo Brasil

trUCBV - European Livestoch and Meat

Trading Union
8lA, Rue de la Loi
1040 Bmxelles

+322230 46 03

DG SANCO
Mr Laclislav Miko
Rue Breyclel4, B
1040 Brussels,

Janet Avraamitles
Secretary to Mr Ladislav Miko
Deputy Director General - DG SANCO
Rue Breyclel4, 1040 Brttssels,
Belgium -8232,071065
T: +32 (0)2296.6s98
F: +32 (0)229s.02.85

DG TRADE
Mr Tlrompson's office - CHAR 091234

Charlernagne bu i lcl ing,
170 rue cle la Loi.

Terça 29
Ítalo

Terça 29
maio

Sexta 25
maio

Sexta 25
maio
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Quinta 24
nra io

Quinta 24
maio

Qirarta 23

rnaio

Terça22
maio

Sexta I I
ntalo

mâlo

Manos Business and Conference Centre,
Chausée de Charleroi, 135

1060 Bmxelles

COCERAL Secrefariat
Rue du Trone 98
1050 Brussels
Te1.02.502.08.08
www.coceral.com

Missão do Brasil

Tobias Steinmann
Manager - Bioteclrnology
EU Government Relations BASF Group
Tel:+322740-0355
Cel:+32-476-86-05-32
Fax: +32 2 740-0359, E-Mail:
tobias. steinmann@basf.com
EU Governrnent Relations BASF Group
Avenue cle Cortenbergh 60

I000 Brussels, Belgium

Residência Imbaixador Amatlo

Missão do Brasil

Julie Rentmeesters
0499 98 28 50
021274.19.35

Churrascal'ia Bossa Nova
Rue Flaute,3Sl
1000 Bnrxelles

Béatrice de Ville-Lefebvre
Assistant to Mr Gu,ilym Jones
Cabinet of Commissioner Dacian Cioloç
Agliculture ancl Rural Development
European Commissiort
BERr-/8/349
Tel. : (+32(0)2.295.7 0.59)
Fax: (+32l(0)2.299.53.87)
Beatrice.Dll-VILLE-
I-EF EB V REfrìec.europa.e u

l0h

I 6h30

r5h

r3h

Buscar:12h30

* seminar - 12.00-16.30
at the Manos Business
and Conference Centre,
Chausée cle Charleroi,
135

* the COCtrRAL
cocl<tail and dinner,
rvhich will follow the
Annual General Meetin

Meeting on BASF
soybean

CHURRASCO

Greenpeace

ALMOÇO - Anulatlo

54th COCDRAL GeneralAssernbly Seminar and Reception
Dinner

Parrla confirmou sua presence (24104'¡

-> reunião do setor agrícola corn o Sr. Steinmann e Antlrea
Verissimo

CONFTRMADO (03/0s)

-> Reunião sobre o Chrlrrasco

-> Reunião da Paula, Od e Max com represelltantes cla

Greenpeace (.lulian Orarn, Lasse Bruun aud.Iulie
Rentmeesters)

CONFIRMADO (2Il05)

-> Alnroço Missão-Apex e Secom Emb - chul'rasco 2012

A CONFIRMAR

(Ciolos Cabinet)

CONFTRMADO (03/05)
Motorista:
Levar: Anclre
Buscar: Bnrno

)-')\.,)) ))) ) I t )r ì i ) ).r I I ) :r ) I r l,r l i
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-> ALMOÇO do Odilson com o Sr. Lorenzo Terzi

Motorista:
Levar: Guilherme/buscar: Richard

-> reunião setor agrícola com SECOM (Emb)e APEX

-> Reunião com Grupo tle 3 ONG alemãs (Germanrvatch,

Powershift et Forum Umwelt und Entwicklung,)

Envio clata (04 I 0 4)/confi rm ação : I 0/04

Participantes: +/-23 pessoâs

-> Reunião Paula coln a Sra. Dorothée Antlré, o Sr. Niall
Gerlitz (Chef cle secteur) e Sra. Sabilte Pelsser (Chef cl'équipe

à I'Unité Biotechnologie)

CONFTRMADO (24/04)

Motorista:
Levar: Richard
Buscar: Bruno
-> Reunião Gmpo OGM

Participantes:
Argentina: José María Arbilla, Gastón Funes e Ivanna ok

Canada: Tina Milanetti NO
BUA: Elisa Wagner ok; Rtrssell Phillips NO
U Martin Alvez ok
-> reunião do Odilson e cla Patlla cotì'l o Sr. Gwilym.fones

todocl

ALMOÇO

Chun'asco

Visita
Temas:
position on 1) the
agricultural trade
between Brazil anclthe
EU ancl their ecological,
social, economic
impacts on
industrializecl, emergirrg
and cleveloping
countries;
2) the role the Brazilian
Mission assumes in
trade policies with
agricultural goocls; and

3) possible
improvernents
* OGM en général
* Nouvelle technologie
de MONSANTO -
INTACTA LLP in food

Proposed agencla:

draft letter
ISGA Mission
Ambassador's

lunch
Other issues (if

you have any).
Rio+20

l 2h30
Saída: l2h
Buscar: 13h45

r6h30-l8h

r 0h45

151ì

Saída:14h30
Buscar:1 6h30

l 7h30

n h30

Saícla: I I h

ALMOÇO

Restaurant Chou
4, Place de Lonclres

1050 Bruxelles
tel: 02 511.92.38

do Brasil

Missão tlo Brasil

Benjamin Toussaint
Gennanwatch e.V. - Team Welternährttng,

Landnutzung und Hanclel

Tel: 030/2888356 - 73

E-mai I : ernaehrung@germanwatch.org

Ben Tot¡ssaint: +352 621 .73.34.91
Tobias Reichert: +49 (0)178 2125803

DG SANCO
(SANCO/E/ | - B 232 4l I t7),
nre Breyclel 4, 4èrne étage

Bureau I l7
1040 Bruxelles

Sra. Anclré:* (32) 2 29 6.23 .1 5

Sra. Vittoria Dell'Olivo: +(32) 2 299.22.58

Sra. Pelsser: 2 2298.47.46
Missão do Brasil

Berlaymont

Quinta 03

maio

Sexta 04
maio
Segunda 7

maio

Terça 08
lralo

Terça 08
tnalo

Quinta l0
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Quinta 03

rnato

Quarta 02
maio

Quarta 02
m¿rio

Quarta 02
tralo

Sexta 27
abril

Terça24
abril

Comprornisso pessoal Paula

Am Cham BU
53 Avenue cles Arls
1000 Brussels

ALMOçO

Madredeus
Rue cles Deux Eglises I12,
Bnrssels 12I0, Belgium
02.230.9s.41

J. Ban'ie'Willians
Sen ior Agriculture Specialist
U.S. Mission to the European Union
New phone: + 32 (0) 2811 4336
Nevfax: + 32 (0) 2 8l I 5560
N etv Em ct i I : Wi I I iamsJBfalstate.sov

Missão tlo Brasil

Missão do Brasil

Thomas Richter
IDA InternationalGmbH
Offrce Manager Brussels
Aventre Michel-Ange 7B - 1000 Bruxelles
Phone +322 894.69.69
Mobile +32 410 26 86 29
E-rnai I thomas.richter@d ialogue-
aclvisors.com

Iuro¡rean Parliament
room PHS 7C050

D +322 613 28 67
F +32 2 512 83 63

I sh30

l3h

10h30

l 5h30

1lh - l3.h

Comprornisso pessoal
Paula-ausenteoclia

Precaução

ALMOÇO

* visit of Commissioner
Ciolos to Brazil and
some icleas for the visit

Visita

Brazilian BBQ
visit CEO Brazil

"Climate Change,
Biocliversity ancl

Sustainable
Development".

-> reunião com o Sr. Renato AdtlisrSr. Emanuele l)egortes
(Am Cham EU)

Odilson confirmou sua Dresença e a da Parrla (19/04)-25/04

-> Alrnoço da Paula e clo Odilson com o Sr.Joao Onoft'e, Sr.

Lionel e Cristina Rueda

CONFTRMADO (2sl04)

Motorista:
*Bruno leva ao restaurnnte
*Richard busca e leva pâra a reunião
*Bnlno que buca na reunião

-> Reunião com o Sr. Rui Samarcos Lora

CONFIRMADO (28103)

-> reunião do setor agrícola corn o Sr. Thomas Richter (lDA
InternationalGrnbH), Apex e Emb.

CONFTRMADO (20104)

-) "Towar(ls Rio*20"

Envio inscriçño Od ilson (03/04)/con fi rm ação (12 / 0 4)

- Participarrts will arrive between 12.20-12.30 and networl<

over lunch.
- At 12.30 the Task Force Chair, Mr Paul Leonarcl, rvill
introcluce you and you will give a l5-20 rninute presentatiott. -
- This will be followecl by a Q&A session until 13.30.

Motorista:
Bruno

) i ) ) ) ) ) ) ) j ),1 ) ) ) ) ) ) ) ) t,i ) ),),1 ).) ) ) ) ) ) t ) | ) ) ) ) t ) ) j ) ) ) ).i
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Odilson enviou con ûll04)
-> Inauguração clo CAB ART CBNTER

Odilson confirmou sua 1

-> Agricultttre antl Rural Development - PE

Agencla:
t Direct payments to farmem uncler sttpport schenres rvithin
the frameworl¡ of the CAP; disctlssion; rapporteur: Ltlis
Manuel Capoulas Santos (S&D. PT);
* Information by the Commissiou on tlte futtlre criteria for
the designation of LFAs; discussion; (in carnera)

The m be

-> Reunião sobre o chtlrrasco - Alex e Rui (APIIX)

CONIIIRMADA >> anulatla
-> Agricultut'e and Rural Development - PE

Ägenrla:
* Deletion of the provisions of Regtrlation (EC) No 176012000

on voluntary beef labelling;vote on ilraft opitlion; rappottettr:

James Nicholson (ECR" UI();
* Financing, management and monitoring of the CAP;
cliscussion; rapporteur: Giovanni La Via (EPP. IT);
+ Structured dialogue with Commissioner I)acian Cioloç on

legislative priorities for 2013 ancl the CAP reform;
cliscussion; Tue aur (starting at 1 1.30)
* [U competition framervorh : specific rtlles fot'the food

chain in the new CAP; workshop; Ttte prn (stalting at 15.00)
* Michel Cretin, Member of the [r¡ropean Court of
Auditors on the proposals of the CAP reform; clisctlssion;

Tue pm (starting at 16.30)

The m be

- > Palestra do Odilson no "the British Chamber of
Commerce in Belginr"

Odilson va dar uma palestra

The nlnn orcler of the can be founcl trelou,:

PARÄ INFO

PARA INFO

-> The topic: Brazilian
agribusiness overvierv
ancl cooperation with the
EU.

r8h-2th

15.00 - 18.30

r 5h30

09.00-r 8.30

r 2h30-l4h

Saítla: 12hf5
Buscar: 13h45

1000 Bruxelles

CAB ART CtrNTER
32-34 rue Borrens
I O5O BRUSSELS
Parlamento EuroPert
roomJAN 2Q2

Missño clo Brasil

Parlamcnto Bttro¡rett
room JAN 2Q2

British Chamber of Commerce in Belgim
Grayling Belgiurn,
Avenue cles Aús 46

1000 Bruxelles
Boulevard Bischoffsheim I I - 1000 Brussels

T+322 540 90 30

Sexta 20

Abril

Seguncla 23

Abril

Seguncla 23

Abril

'f erça24
abril

Terça24
ablil
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Quinta l9
abril

Qtrarta l8
abril

QLrarta l8
abril

Seguncla 02

de abril

Sexta 30
março

Quinta 29
mafço

Quinta 29
março

Terça 27
março

Hotel Le Plaza
BvlAdolphe Max I 18

Missão do Brnsil

Dr B. Dylan BRADLEY - Senior Consultant
Agra CEAS Consulting Ltd
Cenfie for Energy ancl Agri-foocl Stuclies
Tel:+44(0)1233 812 181

Fax: +44 (0) 1233 813 309
Web: www.ceasc.com

Bmbaixatla Argentina junto Utr
Avenue Louise 225
(4o anclar)

Residência da Paula

Boulevard tlu Regent 40

F'T SUSTAINABLE AGRICULTURE
SUMMIT

Borschette Centre
rue Froissart 36
Brussels

Pallamento Buroperr
Brussels : JAN-4Q2

1 th30-2 I h30

l 5h30

1 lh30

10h: Keep in
Touclr
10h30:
Conceptum
Conferences&E
vents
llh: Event
Business

I 2h30

09:45 - 17:30

rsh
Estar là no min
30' antes para
fazer as

acreclitações

JANTAR Otlilson

Projeto UE
MERCOSUL sobre
armonização meclidas
SPS

CHURRASCO

ALMOÇO - Convite
Cynthia

Evento em Londres

Environmental
rnonitoring of GM crops

-> British Chamber of Commerce Business Dinner with
Nina Fedoroff

-> reunião com o Sr. Dr B. Dylan BRA,DLtrY e Sra. Maria
Garrone.

CONFTRMADO (r3l04)

-> Reunião com responsáveis setor agricolas-Mercosul

Confirmação presença Od (03/04)

Motorista
Bruno

-> reunião corn a APEX e 3 empresas para a organização do
churrasco

Odilson vai na reunião, a Paula não

-> a lunch-time discussion on "Sustainability in the EU."

Mr. Gwylim Jones from the EU Commission, DG Agri, Cilos
Cabinet rvill be the speaker.

Envio confirmação (1 5/03)

-> FT SUSTAINABLtr AGRICULTURE SUMMIT

Odilson participa no evento

-> Commission hearing "Euvironlnentalnronitoring of GM
cfopst'

Envio inscrição Paula (20/01)/confirmação (20/03)

-> Agriculture and Rural Developmcnt - PE

) ) )).) ) ) l) i ) ) I ) ] ) ) ) )) ) ) )) ) I 1.t ) ) ) ) ) s ) \ ¡ t ) I I t) I )) ) ) Ì
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-> Reunião do Gru¡ro Muntlial tle Comércio tlo Vinho

Otlilson tleverá participar no evento

Churrasco - preparação -> reunião clo setor agrícola corn APEX e Sec. Brutla

(Embaixada)

APtrX: Alex Figueiredo ok
BMB: Bruna iarili - Chefe do Setor cle P Com

Bem-estar animal -> Reunião do setor agrícola com o Sr. Antlrea Gavinelli (DG

SANCO - Unit G3 Animal Welfare)

CONFIRMADO (16/03)

Motorista:
Bruno
-> sth Fonlm for the Future of Agriculture GrA2Ol2)

[nvio inscrições Otl e Paula (03/0ly confirmação (03/01)

Motorista:
09:00 Reunião setor agricola "The Square Meeting Center Brussels

Glass Entrance'(saída da Missão às 8:30). LOCAL: rue Mont des

Arts, 1000 Bruxelles. *André I
12:00 Buscar setor agricola "The Square Meeting Center Brussels

Glass Entrance'. LOCAL: rue Mont des Arts, 1000 Bruxelles' e levá-

los para para residência do Embaixador. *Bruno

tS:öo Sai¿a da residência do Embaixador para "The Square Meeting

Cenler Brussels Glass Enlrance'. LOCAL: rue Mont des Arts, 1000

Bruxelles. "Bruno
Center Brussels1 7: 00 Bu scar re

G ASS Entra 1 S.

ALMOÇO a

Embaixaclor Ricarclo Neiva Tavares

Conselheiro Ltlciano Mazza cle Andrade

Consellteira Paula Aguiar Barboza

Sr. Oclilson Luiz Ribeiro e Silva, Acliclo Agrícola

Sr. Francisco Turra (Presidente de UBABISF)
Sr. Emiliano Alonso (Diretor Alonso & Associados)

Sr. Aclriano Zerbini (Diretor Mercados Exteriores UBABEF)

Sr. Aclolfo Roy (Alonso & Asociaclos)

Sr. Rui Faria cla Cunha (Gerente Executivo do BBA)

Sr. Alex Figueireclo (Gerente cle Operações do BBA)

15h

15.30- 16.30

Bh30- l 7h

r3h

Bruxelas
SofitelHotel
Place Jourclan
1040 Briuxelles
Missão tlo Brasil

DG SANCO
Rue Froissart 101

1040 Bruxelles

The SQUARE Meeting Center Bnlssels

Glass Elttrance
rue Mont des Arts
B-1000 Brussels

Residôncia tlo Sr. Embaixador Tavares

Quinta 22 e
sexta 23

março

Sexta 23
março

Seguncla 26
março

Terça 27
março

Terça27
nlarço
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Quinta 22
rìlarço

Quarta 2l
março

Terça 20
março

Terça 20
rnarço

Missão tlo ßrasil

Alexandra de Atlrayde
Executive Director
lnternational Feecl Inclustry Fecleration

Missão rlo Brasil

European Parliament,
rue Wiertz 60
Room ASP5G2

La Bibliothèque Solvay in Brussels
La Bibliothèque Solvay,
Parc Léopold - rue Belliard 137

1040 Bnrssels, Belgium
j ames.rvi lmott@compassion-lecture.org
+44 (0\ 2920 183 022

l0h

l7h

l8:45-20:00

l8lì
(Drinks and
canapes I 8.00,
speakers I8.45.)

challenges for the feecl

sector in Europe
-> Reunião do setor agrícola com o Sra. Alexandra de
Athayrle e o Sr. Alexander Doring (FEFAC).

CONFIRMADO (20/03)

-> Vinda Sra. Glover à Missão -

Partici¡lantes: I 0 confirmações
-> Argentina: Gaston Funes OI(
-> Austrália: Russell Phillips NÃO
-> Canarlá: Karl Dupuis OK, Michel Landry NAO, Tina
MilanettiNAO
-> Bstados Unitlos: Elisa Wagner, Maurice l louse, Barrie
Williams, The Associate Aclrninistrator for the Foreign
Agricultural Service
-> India: RAJGOPAL SIJARMA ok
-> Japão: (Sr.) Gaku YODA OK
-> México: Lr¡is E. MaÍínez Senties ok
-> Nova Zelândia: MEYMAND, Sara NÂO , Steven
Ainswofth OK
-> Paraguai: Mirtha Giménez NÃO
-> Unrsuai: Martín Alvez OK

-> Public Seminar: "Canada's experience with agricultural
biotechnology: perspectives from farmers, rcgtrlators, antl
acatlemiatt
with:
- Mr. Rick V/hite, Canaclian Canola Growers Association;
- Dr. Peter W.B. Phillips, Johnson Shoyarna Glacluate School
of Public Policy at the University of Saskatchewan;
- Ms. Annie Savoie, Animal Feecl Division, Canaclian Foocl

lnspection Agency;
- Ms. Maftine cle Graaff, Plant Biosafety Office, Canadian
Food Inspection Agency.
Opening remarks by His Excellency Mr. Il. Davicl PlLrnkett,
Ambassaclor of Canada to the European Union.

Envio inscrições Paula (06/03)

A lecture event organised by Compassion in World l"arming:
"Bnsuring Fair Food and Farming for the Future"

Envio inscrições Od e Paula (30/ll)lconfirmaçño (30/11)

) ) t ) ) ) t ) ) ) ) :l ) ) ) ) ) ) ) ) ¡ ) ) I J ) ) ) I ) l .) ) 
' 
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-> Agriculture and Rural Development - Pfl

IIIAScorn o

CONFIRMADO (06/03)

setor-> feÌtn

-> Agricultul'e and Rural l)evelopment - PB

-> Reunião Paula com o Sr. Niall Gerlitz (

Sra. Sabine Pelsser (Chef cl'équipe à I'Unité Biotechnologie)

CONFIRMADO (12103)/ Odilson acompanha /retrnião

Chef cle secteur) e

anulatla

-> lunch at the U.S. Mission (trade issrres

Estarão presentes: Sharon Bomer (Assistant USTR for

Agriculhrre), e Janet Nuzum (Associate Adrninistrator fot'the

Foreign Agriculture Service at USDA)

t4t03

wirh rhe EU)

Paula confirmou stla

Tel: (l l) 5094-5533 / Direto: (1

Celular: (11) 9266-7646 I Fax: (

silvia@sinclas.com.br
www.sindag.com.br

CONFIRMADO (0e/03)

l) s094-5s40
l l) so94-ss34

Motorista:
Bruno

Apresentação empresa

* OGM en général
* Nouvelle technologie
cle MONSANTO -
INTACTA LLP in foocl

ALMOÇO

- impactos nas

rregociações clo FTA
- Impressões sobrc o
texto de SPS clo FTA
- eltcerrameltto

r 0h-l2h

l6h

9h e às l5h
Estar là no min
30' arrtes para

fazer as

acred

I 2h-1 3h30

15h
Estar là no urin
30' antes para

fazer as

acreditações

Parlamento DuroPert
Blussels : JAN-6Q2

International Dialogue Advisors GmbH
Thomas Richter - Office Manager Brttssels

Avenue Michel-Ange 7,

B- I 000 Bruxelles, Belgiurn
Plrorre +322 8946969
Mobile +32 470 268629
E-mai I thomas.richter@cl ialogtre-
aclvisors.conr

Missño do Brasil

Parlamento Buropeu
Bnrssels : .lAN-6Q2

DG SANCO
rue Breyclel 4,

4ème étage - Bureatl 108

1040 Bnrxelles

Missão trUA/ U.S. Mission to the
Buropean Union

Rue Zinner 13

1000 Bruxelles

Policy Officer - Latin America
Eulopean Commission
DG SANCO - Unit G7
8232 02181

B- I 049 Brussels/Belgitrrn
+322298 69 77

Belta.carol-galceran@ec.ettropa.etl

Terça 20
março

Seguncla l9
nlarço

Terça 20
mafço

Segunda l9
rì1arço

Seguncla l9
março
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Quinta l5
lìlarço

Quinta l5
março

Quarta l4
rnarço

Quarta l4
março

Terça 13

rnarço

Seguncla l3 e
terça' l3

Sexta 9
março

DG-SANCO
Rue Breydel no4

8232 roon 81120,

Berta CAROL GALCERÁN

Management Centre Euro¡re
nre de I'Aquecluc I l8
1050 Ixelles

Le Châtelain Hotel
Rue du Châtelain l7
1000 Brussels

Compromisso pessoal Paula

Cravo e Canela
Clraussé cle Charlerci 227
1060 Bruxelles

Management Centre Duro¡re
lue de I'Aqueduc I l8
1050 Ixelles

DG SANCO
Rue Breydel 4
1049 Bruxelles

CLAIRE QUERIAT
European Commission
DG l-lealth ancl Cotrsumers
tlnit G.7 Bilateral International Relations
8232 02185

B- I 049 Bmssels/Belgiurn
+32 2 296 80 22

claire queriat@ec.euroÞa.eu

l6lì

l4h
Buscar:15h30

17h30-19h30

r3h

I 5h30
Bt¡scar: 16h30

Agenda:
- apresentação dos
presentes
- Regulamento
1107/09|EEC
- resícluos cle pesticiclas

Cocktail

Ahnoço Par.rla

ALMOÇO
Reserva para 5 pessoas

-> Reunião entre o setor agrícola, SINDAG e Memtrros da DG
SANCO

Silvia de Toleclo Fagnani Ligabó
SINDAG - Sinclicato Nacional da Inclúrstria cle Produtos para

Defesa Agrícola

-> Reunião de Coordenação - Neg. Mercosul-UE (Odilson vai)

Motorista:
Bruno

-> Cocktail Reception

Envio inscrição Od e Paula (12103)

Motorista:
Bnlno

Ahnoço Paula

Joao.Onofre-Antas-Goncalves
Christiane.Deriu
Lionel.Mesnilclrey
Cristina.RUEDA-CATRY
Gabrielle.Dodeigne

CONFIRMADO

-> Reuniões Negociações UE-Mercosul

-> Reunião do setor agrícola conl o Sr. Terzi e a Sra. Laso

CONFTRMADO (07103)

Motorista:
Bruno

Motorista:
Bruno

) ) ] j ) ) ) I ) ) ) : I I ¡ ) .) ) ,J ) ) ) ) ) t ) ) ) ) ) ì ) I ) ì I ) i ) )
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-> Reunião com o grupo OGM c com o Sr. Ramsy
(Monsanto)

* África do Sul: Thapsana Molepo - não vem
* Argentina: Gaslón María FUNES
* Australia: Russell Phillips ok
* Canadá: Tina Milanetti e Karl Dupuis
* Estaclos Uniclos: J. Barrie Williams e Elisa
* Paraguai:
{<u

-> Agriculture and Rural Development - Ptr

-> ANIMAL WELFARE CONFBRENCE

Inscrições feitas Otl e Paula (16/01)

Motorista:
Dia29l02:

* saída cla Missão às 9:30. LOCAL: Charlemagne. *André
* saícla cla Missão às 14:00. LOCAL: Charlemagne. *Anclré

leva / Richarcl busca
Dia 01/03:

+ saícla da Missão às th. LOCAL: Ch . *Anclré

-> lst FAO Global Multi-stal<eholtler Forttm on Animal Welfare
- Who's who in animal welfare

Motorista:
*André

Conrpronrisso ¡ressoltl Paul:r - :tusentc totltl o tlill

Paula rrai estar auselìte o clia lotlo

-> Almoço do setor agrícola colt'l o Sr. Karl Dtt¡rttis e

Tina.Milanetti

CONFIRMAD0(06/03)

GMO issues

Almoço

fazer as

acreditações.

l sh30

9h e às l5h
Estar Ià no min
30' antes para

fazer as

acreclitações

1'dia:
th30-l 2h30
r4h-l8h
Saída: th30
Buscar: I I h30
Saída l4h
Buscar: l8h
2" dia:
th30-r 3h
Saícla:9h
Buscar:l lh30

r 4h30- I 7h

Saída: l5h
Buscar: l Tlr

t2h30
Saícla: 12h

Missão do Brasil

Parlamento Buropeu
Brussels : JAN-6Q2

ANIMAL WELFARE CONFBRENCE:
"hnplementirtg animal rvelfare through the new

EU strategy: consumers' empowerment and

market oppoftunities"

Brussels, 29102 - 0110312012,

Charlemagne Builcling

Comité économique et social etrropéen
Rue Belliarcl,99
B-IO4O BRUXELLES
Tél: +32 (0)2 546 90 I I

¡r¿¡; +32 (0)2 5 l3 48 93

Conr¡troutisso ¡ressoal P¿ttll:t

Conr¡trontisso ¡ressoll P¡¡ul¡r

Meet Meat
Rue Stevin 124

1000 Bruxelles
Tel/Fax: +32(0) 2.231.07.42

Terça 28
feveleiro

Quafta 29
feveriero

Quarta 29
feveriero e

Quinta I

nlarço

Quirrta I

Inarço

Scxta 02
rìrâfç()

Qualta 7

tìì¿t tçì()

Qtrirrta tì

t.lìitfÇo

Sexta 9
mafço
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Terça 28
fevereiro

Seguncla 27

1èvereiro

¡rirrlir tlo
rli¡r 22 c
vr¡ltu tlia (15

rlc lnal'ço

Qrrinta l6 e
sexta I 7

l'evereiro

Quarta l5
fèr,ereiro

Qrralta l5
fevereito

'Ierça l4
feyereiro

Seg 13 e Ter
l4 f'evereiro

fèveleiro

Parlamcnto Europeu
Bnrssels : JAN-6Q2

Conference Centre A. Borchette (CCAB),
Rue Froissart 36,
Meeting room ground floor 0-4,
1040 Brussels

IIITRIAS ODII,SON

TAVV-EFSCA
Agence Féclérale pour la Sécurité
cle la Chaine Alimentaire
Boulevarcl du jarclin Botanique 55

DG SANCO
Rt¡e Froissart l0l

DG SANCO
Units G2 ancl G7
Room 0l/89 Building Fl0l

ODILSON VAI trSTAR AUSENTB
Os dois dias

roorn "Maelbeek"
Rue cle la Loi 155

1040 - Brussels

l5h
Estar là no min
30' antes para

th-r 7h

r6h

th30 - I 5h
ahnoço: l h30

r rh-12h30

Saícla: 81150

Buscar: 13h30

tema LMRs - Pesticidas

ALMOÇO Paula

-> Agriculture and Rural Development - Ptr

-> I-learing ort the pre-consultation opinion concerning
irnprovement of risk assessment in line rvith the neecls of rislt
managers

FERIAS ODILSON -> RIi(;llESSO Tlì.¡\tlALllO DIA rli¡r
05 dc mar'ço

Oclilson acompanha a delegação do Rio Grancle do Sul a visitas
cle fazenclas belgas.

CONFIRMADO

Motorista:
Dia l6: *GLrilherme leva / Richard busca

Dia 17: *Guilherme leva / André trusca

-> reunido do Grupo Argentina-Brasil (Paula)-Urugttai com o
Sr. Luis Martín Plaz'l., Policy Officer cle la Dirección E 3 e

Sara Penrcho

CONFIRMADO
Motorista:
*Richarcl

-> visita autoriclades do Rio Grancle clo Sul à DG SANCO e

FVO

à> The session will be helcl in Enelish

-> Paula tem urn altnoço

-> Odilson acompanha a delegação do Rio Crancle clo Stll ao

FVO-Dublim (dia l3 e dia 14102)

Sr. Marcelo Monteiro (Aprosoja) apresenta o ponto cle vista
blasileiro sobre cettificação e strstentatriliclacle cla soja

blasileira

Envio inscrição Otl e Paula (25101)

Motorista:
Levar: Brt¡rto
Br¡scar: Guilherme
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Pnrticipantes: 9 confirmados
* Áflica do Sul: Thapsana Molepo ok
* Argentina: Ivana e Gaston
* Canadá: Tina e Karl DuPuis
* Estados Unidos: Elisa Wagner ok, Elena Bryan ok Russell

Phillips ok
* i: Matin ok
-> Agriculture and Rural Development - PE

-> 2ntl ISCC Global Sustainability Conference

The conference will provicle a comprehensive upclate about

important sustainability ancl certification issttes for bioenergy,

food, feed, ancl chemical industlY

Tlre speaker list inclucles i.a. representatives fi'om the Ettropean

Comrnissiolr, RTFO / Low Carbon Fuels froln the UK, the

Ministry of Infrastmctr¡re and Environment of the Netherlancls,

The Nature Conservancy, Petrobras, Mission New Euergy,

Lufthansa, Unilever, and Evonik' The programme offers

sufficient time for cliscttssions and networking.

Bnvio inscrição Od e Paula (25l0l)/confirmação (27101)

Motorista:
*Richard

-> A seminar on the proposed EU Animal Welfare Strategy
2012-2015

Mr Anclrea Gavinelli, Head of Unit, Anirnal Welfale, DG

SANCO, has kinilly agreed to present tlre strategy and to

answer questions.

Dnvio inscrição Od e Paula (24101)

Motorista:
*André

-> 3rd FEFAC EU wo on lc

> Patrla vai pela manhã

Odilson vai pela Tarcle

1 5h-l th30
Estar là no min
30' antes para

fazer as

acreditações.
10h-1511

1 5h- l 6h30

091ì - l3lì l5

Parlamento EttroPen
Bmssels:PHS-PlA002

Residence Palace
Rue cle la Loi 155 - Bloc C

B-1040 Brt¡ssels

Tel.: +32 (0)2235 2l l1

Australian [mbassY
Rue Guimardstraat 6-8

1040 Brussels.

Russell Phillips
M inister-Counsel lor (Agriculture)
Australian Embassy

Rue Guimarcl6-8
Brussels 1000, Belgium
ph:+32 (0)22860513
¡¡eþ; *32 (0)486 137 513

email
Résidence Palace

Seguncla 6

fevereiro

Quarla B

fevereiro

Quarta 8

fevereiro

Seguncla l3
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Sexta 3

fevereiro

Sexta 03

fèvereiro

Quinta 02
fevereiro

Quinta 02
fevereiro

Quinta 02
fevereiro

Quarta 01

fevel'eiro

Quarta I

fevereiro

ACU¿\lll)A
II NOVA
DA'fA

.lanerro

Missão do Brasil

REPER Letónia
Avenue des Arts 23

1000 Brt¡xelles
Tel: +32 2 238.31 .00
clirect tel: +32 (0) 2 23 8 3 I .40 (direct line)
Fax: +32 2238.32.50
E-mai I : pennrep.eu@mfa.gov. lv
ht Í em e Í : rvrvrv. mfa. gov. lv/brussels

Evento Paula

Restaurante
Rouge Tomate
Avenue Louise 190

1050 Bruxelles
Tel: 021647.10.44

RBPBR ITALIA
Rue clu Marteau 5 - 9
1000 Bnrxelles

Sra. Anne Marechal
Tel: 02 220.04.11
Tel. : 02 220 04 15

Missão rlo Brasil

V i rgi n ie. Derou f@Manporver. lre
tel-32 2 512 38 23

Sra. Anne Borteman

Meet Mcat
Rue Stevin 124

1000 Bruxelles
Tel/Fax: +32(0)2.23 I .07 .42

l6h

1 0h30

l2lì

l3h
Saícla:12h45
Buscar: l4lì I 5

09h30
Saída: 9lr
Buscar: 10h30

I 5h30

12h30 - 13h30
Saícla:12h
Buscar:1 3h30

I 2h30

PAC
Mercosul-UE

ALMOÇO

OGM
PAC
Mercosul-UE,

Contratação - Manpower

ALMOÇO

Ar-MOÇO

People

-> Reunião com a Er:ropabio e grupo cle OGM

CONFTRMADO (26101)

-> Reunião do setor agricola corn Sra.Dace Arãja
(Agricultural Attaché)

CONFTRMADO (13/01)

Motorista:
Richarcl

-> Paula tem nm evento cle previsto

-> almoço de trabalho clo Odilson com o Sr. Lorenzo Terzi

Motorista:
Guilherme

-> Rer¡nião na RBPER rla Itália com:
Agriculture attachès (at least one of them, accorclingly with the
agenda ancl cluty):
* Mr. Andrea Dionisi, Attaché Veterinary-Sanitary rnatters
* Mrs. Angela Milano, Agricultural Attaché
* Mr. Gennaro Piscopo, Agricultural Attaché

CONFIRMADO (26101)-31l01(Antlrea Dionisi)
Motorista:
Richarrl

-> Reunião clo Oclilson com empresa para contratação de

funcionário (MAPA)

CONFTRMADO (2610r)

-> alrnoço cle trabalho clo Odilson corì-r a Sra. Tina Milanetti

Motorista:
Richarrl

-> alnroço cla Paula e clo Odilsorì corìl os canaclenses (Oclvl)

funcionário (MAPA)

CONF'IRMADO (26101)

"):)j))))Jl))
ì

.) ) ))) ) ) I.r ) ) ) ) ))) ) ) ) ¡ ) )) ) ) ) ) )j)ri
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Motorista:
*André

-> reunião com a Sra. Cristina Laso (DG SANCO)

CONFTRMADO (13/01)

Motorista:
* Richard

-> Palestra tlo Orlilson sobre pesticidas

"Fnture regulation of crop protection proclucts" (2-5 pm)
** Presentations (20-30 min each) by:

1. Bjorn Flansen - Deputy heacl of D3. Chemicals, Biocides &
Nanomaterials - DG Environment - title tbd (precautionaty

principle)
2. Oclilson Luiz Ribeiro e Silva - Agricultural Attaché -

Brazilian Mission to the EU - "Developments in agrictrltttral
ancl pesticides regulation in Brazil"
3. Sylvie Poret - Heacl of OECD pesticides program - OECD,

Paris - title tbcl

Motorista:
* Richarcl
-> Reunião cla Paula com o Sr. Barrie V/illiams ancl Cynthia
Guven

CONFIRMADA I firm I
-> Reunião clo Odilson com empresa para conh'atação de

funcionário (MAPA)

CONFIRMADO
-> LMRs em arroz e resídttos em geral (falarern sobre tlura

eventual nota conjunta) - Brasil-Argentina e Urttgttai
CONF'IRMADO
-> Paula irá buscá-la ao aeroporto

-> Reunião do Oclilson.com empresa para contratação de

funcionário (MAPA)

CONFIRMADO I
-> Reunião do Oclilson com contrata cle

Lista Traces -

Decisão 61/2008

-> apresentação

"rvorkshop"

Contratação - Adecco

Reunião

Contratação - Vivaldi

Contratação - Staft

l0h
Saída: th30
Buscar: I lh30

l3h
Saícla: 12h30
Buscar: Tbc
(evento: l4-l7h)

th30

l6h

t6h

l5h

l4h

DG SANCO

Cristina Laso Sanz
European Commission - DG SANCO G7

Bilateral International relations
Tel: + 322296 57 35

Fax: * 32229627 92

NII Hotel du Grand Sablon
Rue Bodenbroek214
B-1000 Bruxelles

Missão do Brasil

Missão do Brasil

Embaixada tlo Unrguai em Bruxelas
Avenue Franklin Roosevelt 22

02-626.02.33
Chegatla tle Fabrice a Bruxelas

Missão tlo Brnsil

Missão tlo Brasil

Terça24
janeiro

'lerça 24

.ianeiro

Quinta 26

.janeiro

Sexta 27

.ianeiro

Sextâ 27
janeiro

Domirrgo 29
janeiro

Segunda 30
janeiro

]lerca 3 I
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Sexta 20
janeiro

Quinta l9 e

sexta 20

Qrralla l[ì o
quirtla l9
ianu'ito

Terça 17

janeiro

'ferça l7
janeiro

REPIR Polónia
Rue Stevin 139

B-I000 Bnrssels
Belgium
Tel.:+3227804263
Fax.: *32 2780 4 2 97

ODILSON VA trSTAII AUSBNTtr
SEI\4ANA VERDE, IIM BERLIM (t'egressa

clonringo)

PAUI,A BSTAIìÅ AI]SIÌNTE I)A
MISSÄO OS DOIS DIAS

DG AGRI
Rue cle la loi, 130

1040 Bruxelas

Cristina Rueda Catry - DG AGRI -
Administrator - Agricultural procluct quaIity
policy - Offìce: L130 0312141.-r.el: +322
299.58.93

Missão do Brasil

I 5h30
Saícla: l5h
Buscar: l6hl5

l6h
Saícla:15h40
Buscar:l7lr

l0h

PAC
Acorclo EU-Mercosul

1. program relatecl to
low calbon agriculture
in the EU
2. a presentaiton of the
Bruzil Lorv Carbon
Agliculture

OGM

-> Reunião clo setor agricola com o Sr. Babuchorvski

Andrzej Babuchorvshi
Minister Counsellor - Coordinator Agriculture ancl Fisheries
Section
CONFTRMADO (12101)

-> Oclilson estará ern Berlirn para a senlalìa Vercle

-> Paula aconrpanha seu lnariclo ao Luxertrbotrtgo

-> Reunião clo setor agrícola com membros da DG AGRI (SL

Joao Silva, Sra K. Kamsiuhaite, Sra. Cristina Rueda)

CONFTRMADO (13/01)

Motorista:
*Richard

-> Reunião Gnr¡ro OGM

The agencla rvill be:

l. Exchange of infornlatiotr on the Draft Commission
Regulation on GM foocl ancl feecl - Draft u¡rclated EFSA
guiclelines - Visit of EUROPABIO;
2. Report of Berlin Event about GMO and honey;
3. Canaclian LLP proposal presented at FAO (to be confirnred)
4. Discussion of Future Possible Actions.

Participantes: 11 participantes confirmados
* Africa clo Sul: SrThapsana Molepo ok
* Argentina: Sr. Gaston Funes e Sra. Ivana Silva ok
* Canaclá: Sr. Karl Depuis ok
* Estados Unidos: Sra. Cynthia Guven, Sr. .loe Burke, Sra

Elena Bryan e Sra. Elisa Wagner (biotechnology) ok
Sr.Barrie Williams ok
t Paraguai: Raul Silvero ok
t Uruguai: Martin Alvez ok

CONFTRMADO (r2l0r)

; ) ; ) i I r ) I i : ) ) .) ) ) ) ) I ) ) ) 't ) ) ) I ) ) ) j I \ ) ) i ) ) ) ) ) I ) ) I r
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been agreecl that Brazilwill share with the EU in fbrmation non

conformities or rejected consignments of EU oligin ex¡rortecl to

Brazil. In this regard, we wottlcl lre grateful to receive stlch

information in a monthty basis or whenever such rejections

take place. Any suggestion from yotl oll different timings to
gather such informatiott, will of cottrse be welcome. Otlr
contact points rvot¡ld be as usual, DG Tracle and the EU

Mission in Brasilia.
(iiÐ TSE - I woulcl like Brazil to confinn that beef prodtrcts

processed in the EU macle from Brazilian beef can be exportecl

to Brazil if the origin of the procluct is specified in the labelling

ancl is valiclateclby the competent atlthorities of the exporting

countries.
This request is referrecl in the joint report (attached to yottr e-

rnail), and in the follow up actions of point VI of the "Anrtex
I".
As for the other pencling action for this point, rve agree that it is
for the Commission to provide written comments to tlle
Blazilian justification relatecl to TSE irnpolt conclitions. Thtts, I

attach oul'col-nlnents to this doctlment ancl for easy reference

the justification we received fi'om Btazil (pt ancl ett versions).

(iv) Approvalof labels (proclucts of animalorigin) - ln Atttrex I

describe what rve tlnderstood from Brazilian reply: According
to Brazilian system, sanitary reqttircments are verified, tl¡rotr

import, througlt labelling information, and no other sanitary

infonnation is requestecl. As for irnport ceftifìcates, Brazil

accepts in principle any rnodel proposed by the exporting
country, even if it woulcl not have sanitary iuformation, as long

as it woulcl provide the basic information to perfonn iclentily

checks: iclentif, the consignment, the estatrlishment of origin,
the competent authority issuirrg the certificate, etc.

I woulcl be grateful for a confìrlnation or con'ectiott in order to

accurately infonn Member States.

(v) Brazilian zoosanitary reqttircments for expott of fishery
proclucts - We looli fonvarcl to receive the Brazilian reply.

CONFIRMADA
Motorista:
Anclré
-> Reunião clo setor agrícola com a DG AGRI (Cristina Rtrecla)

- to prepare the rneeting between Ministry Mendes Ribeiro and

Comissioner Ciolos foreseen for January 20th at 13h30 (Mr
Leonarcl Mizzi, ancl Mrs Kamsiukaite, rvlto are clealing with the

of Rio 20+ a icultural issues

l0h-l ll.r

Saída: th30
Buscar: I 1h

Rue de La Loi 170,

I040 Brussels, Belgium
Phone: +32.2.29 67107

Fax: +32.2.29 21"160

E-mai I : henrique.carva lho@ec.europa'etl

DG AGRI
Rue cle la loi 170

1040 Bnrxelles

Sexta 13

.janeiro
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AGENDA REI]I{IOES
7

SETORAGRICOLA
2012

QuinIa l2
.janeiro

Quarta I I

.janeiro

Ter'ça l0
JAnerro

Dia de
t'cuntÍlo

Charlemagne building
Mr. Zoltan Sornogyi's office
Rue cle la loi 170

1040 Bruxelles

Henrique Carvalho - European Comnrission

-DG TRADE- SPS Team - Sanitary ancl

Phytosanitaly exporl issrres

RBPER Lituânia
Rue Belliarcl4l-43
1040 Bruxelles
Tel: +32 2 771 01 40
E-ma i I : offi ce@eurep.mfa.lt
ht I ern e t : rvwrv.eurep.mfa. lt

Missão rlo Brasil

Manuel Gómez-Bal'bero PhD
Regulatory Affairs Manager, Green
Biotechnology
EuropaBio
Avenue de I'armée 6

I 040 Brussels, Belgiurn
tel: +32 2 139 11 72
fax: +32 2735 49 60
mobile: +32 472 42 00 1 I

Local

l5h
Saícla: 14h30
Br¡scar: l6lì30

r6h
Saída:15h30
Buscar: l7h

I 5h30

Hora

PAC
Mercosul-UE

Draft Commission
Regulation on CM foocl
ancl fleecl/ nova proposta
cle avaliação cle risco cle

OGM que está senclo

elaborada pela Comissão

Tema

-> Reunião com a DG TRADE e a DG SANCO

have Brazilian replies on

(i) Missions to EU Member States - We look forrvarclto
receive the upclatecl calenclar. We expect it to bring an

ambitious move to rapidly clean up the outstandiug missions.
lii) Impoft procechlres - contacts ancl import conclitions - It has

-> reunião do setor agricola com Sr Rolandas Tarashevicius
(Attache for Agriculture) and Sr Mindaugas Palionis (Attache
for Rural cleveloprnent).

Secretária:
Liuda Tuomaite
Li uda.Tuoma ite@et¡ rep.mfa. lt

CONFTRMADO (0e/01)
Motorista:
Richard

Reunião conl o Sr. Manuel Gómez-BaI'bero (Euro¡labio)

CONFTRMADO (06/01)

Obseruações
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ANEXO 3

AGENDA DE RELTNIÕES -20T2
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ESPERA
-> Reunião clo setor agricola com o Sr. Babuchowski

Ä SER REPROGRAMADA

Andrzej Babuchowski
Minister Counsellor
Coordinator Agriculture ancl Fi sheries Section

MOTORISTAS:

PAC
Acorcfo EU-Mercosr¡l

r0h
Saída:9h30
Buscar:1 1h

Rf,PtrR Polónia
Rue Stevin 139
B-1000 Brussels
Belgium
Tel.:+3227804263
P¿¡.; +32 2780 4297

RBPROGR
¿u¡n
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Quinta 22
dezelnbro

Segunda l9
dezelnbro

Sexta I 6

dezembro

Quinta l5
clezern[rro

Quinta l5
clezembl'o

Quarta 14

clezeurblo

ALMOÇO Paula
Nonbe DAIGAKU
Av.Aclolphe-Buyl 3l
1050 Bruxelles
Tel.02-649-2149

ALMOÇO SETOR AGRICOLA
Seraphine

ALMOçO Paula

Comissão Europeia
DG AGRI
Rue cle la loi 130

Bruxelles

Missão clo Brasil

ALMOÇO Paula

1 2h30

r3h

r4h
Saída: I 3h30
Buscar: l7h tbc

10h

l3h

Açucar

Almoço cla Paula com Gaku YODA e Mr.I(omni

Gaku YODA - Counselor,
Mission of Japan to the EU
Square cle Meeus 5-6, 1000 Brussels
Phone: +32(0)2 500 77 55; Cell phone: +32(0)47 6-404-86 I

Fax: +32(0)2 513 32 4l
E-mai I : gaku.yoda@mofa.go j p

CONFTRMADO (13/12)

-> Paula acompanha Cons.. Luciano a rer¡nião sollre
açucar

MOTORISTAS:
*Guilherme teva/ Bruno busca.

-> Reunião cla Paula para preparar reunião cla tarde com a DG
AGRI

Patticipantes:
* Austrália
* Tailândia

r ))) ) ))) ))i))))) \))) )) )))))) ) t) ))) )) )))) )))) ))) ) )
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Richarcl
-> reunião do setor agricola com Nanna Marhlund e Peter
Hallenberg

CONFTRMADO (24111)

MOTORISTAS:
Guilherme

-> Reunião do setor agrícola com a Sra. Iskra Valcheva

Marlame i skra.val shevalôbs-pennrep.eu

Islira Valcheva
Heacl of AGRI/FISH/Food Safety unit
Pernranent Representation of Bulgaria to the EU

tel.+322231 1202

CONFTRMADO (30/11)

MOTORISTAS:
Richard
-> Reunião do setor agricola cotn a Sra. Gerda
Vandercammen e a Sra. Cynthia Guven (Senior Agrictlltural
Attaché)

coNFrRM ADA (7 /12)

MOTORISTAS:
Richar

OGM
PAC
Mercosul-UE

PAC
Mercosul-UE

The use of ractopamine
in Europe and the upclate

of otu'demarches in the

Coclex Alimentarius ilt
the view of establishing
MRLs for the substance.

t1h
Saída: I 0h30
Buscar: 12lt

r 5h30
Saícla : l5h
Buscar: Ióh30

I 0h30
Saícla:10h
Buscar: I lh30

RDPtrR Dinamarca
RUE D'ARLON 73

IO4O BRUXELLES
PHONE +32 (0) 22 33 08 11

Peter Hallenberg
ATTACIIÉ / AGRICULTURE (SCA)
DTRECT +32 (o)2233 09 87

MOBTLE +32 (0) 491 86 88 84

RBPER Bulgária
Square Marie-Louise 49

1000 Bruxelles
1ef ; +32 2235 83 0I
Fax: +32 237491 88

E-rna i l: in lo@bg-pennrep.etr
ht Í ern el : wrvw.bg-permlep.etl

US Mission to the [uropean Union Unitetl
States DepaÍment of Agriculture
Boulevarcl du Régent 27

1000 Bnrxelles

Tel: +32 2 811.42.45

Terça l3
clezembro

Terça l3
dezembro

Quarta 14

clezembro
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Sexta 9

clezemblo

Sexta 9

dezembro

Sexta 9
dezeurbro

Quinta I
dezemblo

Quarta 7

clezernblo

DG MARE
rue Joseph II, no99

ALMOÇO Paula

REPtrR Reino-Unirlo

Tim Rencler
Counsellor (Regions and Agriculture)
avenue cl'Auclerghem l0
1040 Bnrssels
+322281 8254
mob. * 32 486 646964

UNICA/Escritório Bruxelas
Avenue des Afis, 19 AID
B 1000 - Brussels - Belgiurn
Tel: +32 (0)2211 05 35

Berlaymont Hotel
Boulevarcl Clrarlemagne I l-l 9
1000 Bruxelles

I 6h30

l0lì
Sáicla:9h 1 5

Buscar:1 lli

r 0h30-1 I h30
Buscar:1 lh30

r Bh30-20h30

Importações cle

sarclinhas - paclrões

Reforma PAC

There is a European
Council that day, and so

access arouncl the
Schuman area will be
restricted and the rnetro
station may be closed -
you can get in to UKRep
fine, but may have to
approach fi'om the nre
Belliard direction

COCERAL ANNUAL
COCI(TAIL

-> Reunião da Paula coul o Sr. .Iesus Gonzalez Garcia - Unit
B4

CONFIRMADA (por telefone:07/12)
MOTORISTAS:

-> almoço cla Paula na Residência

-> Reunião do setor agrícola coln o Sr. Rentlrer

coNFTRMADO (10/11)

MOTORISTAS:
Richard

-> Paula acompanha Cons.. Luciano a reunião sobre
açucar

CONFTRMADA (7/11)

MOTORISTAS:
* Guilhenne tbc leva/ Richard busca

-> COCBRAL ANNUAL COCKTAIL

Participação tlo Sr. Paolo tle Castro e Sr. Lr¡is Mant¡el
Capoulas Santos.

Bnvio inscrição Edu, Orl e Paula (10/11) - confirmação
û0/rr)

))))
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MOTORISTAS:
Richard
-> Reunião clo Sr. Gleycon l)uarte Santos (cliretor comercial

ICC Blasil com a Paula
-> Reunião do Sr. Gleycon Duarte Santos (cliretor comercia

ICC Brasil - +55 l1 93 68 1442) com a DG SANCO - Patrla

irá parlicipar na rettnião.

I

MOTORISTAS:

-> Reunião clo setor agricola com o Sr. Gábor Nagy e o Sr

Mr. Anrlrás Czeti (Head of Unit for Agrictrlture)

Gábor Nagy
Agricultural Unit / Third secretary
Permanent Representation of HUNGARY to the EU

tel +32-2-234-12 64

fax: +32-2-28017 24

GSM: +32-478-430-816
G abor.N a gy@m fa. gov. h u

web: wwrv.ht¡nrep.be

CONFTRMADO (11/11)

MOTORISTAS:
*Richard

-> Workshop on GMOs in honey ancl conseqtlellces lÌom EJC

ru ling: preparatory nreeting"

CONFIRMADO (11/11)

MOTORISTAS:
*Richard

PAC
Acordo EU-Mercosul

l7hr5

l 0h30
Saícla: th45
Buscar: I th30

r 0h30
Saícla: l0h
Buscar:l 1lì30

l6h
Saíila:15h40
Buscar:1 7h30

Katrin.puhm@mfa.ee

Missão do Brasil

DG SANCO
Rue Froissart 101

Bruxelles

REPBR Hungria

Rue de Trèves 92-98.
1040 - Bruxelles, Belgiqtte
TsL +32 (0)2234 12 00

fayl+32(0)231207 84

E-mai l. sec.beu@ktrm.htl

Missão Argentina
225 Avenue Louise
1050 Bluxelles
+ 322 640 33 33
+ 322 640 00 08

Quinta 0l
clezernblo

Sexta 02
dezembro

Quarta 7

clezembro

Quarta 7

clezernbro
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Quinta 0l
dezem[rlo

Quarta 30
novemtrro

Quarta 30
trgt,embro

Terça 29 e

Quarta 30
novembro

Seguncla 28
novenrbro

RIPBR [stónia
Rue Guimard l3l15
1040 Bnrxelles
Tel: +32 2 227 39 10

Fax: +32 2227 39 25
Ema i I : fi rstname. lastna¡ne@tnfa.ee

The truropean Economic and Social
Committee (DDSC)
Van Maerlant Builcling,
2, nre Van Maerlant
Brussels, B- I 040,
Room VM3 (2nclfloor').

Roncl Point Schumann l4
8th Floor

[,space Banca Monte Paschi Belgio
Averrue cl' Auclerghe n 22-28,
Bruxelles

Renaissance Hotel, Brussels, Belgium
Adrlrcss:
Renaissance Hotel
rue du Parnasse l9
1050 Brussels
Belgium
Tel:+32-2-505.29.29

r sh30
Saída: l5h
Buscar: I 6h30

14h00-1 7h30
Saída: I 4h30
Buscar: I 7h30

I 0h30-1 3h

Terça29:
l5h-l9h
Quarta 30:
9-l3lì30

I th30

PAC
Acordo E,U-Mercosul

Workshop

Reception

-> Reunião do setor agricola corlr o Sr. Olavi PETRON (l-leacl

of Agricultral Unit) e a Sra. Katrin Puhm (Counsellor for
Agriculture)

coNFTRMADO (29lr r)

-> The 25th Brussels Development Briefing rvhich l'ill be

on Foorl Price Volatility: Implications for ACP courttries

Envio inscrição Etlu (25111)

MOTORISTAS:
Anclré leva / Richard busca

-> Worhshop "Facts ancl myths about the compatibility of the
EU biofuels sustainability criteria with W'fO lules"

Envio inscrição Paula (14/ll\-> Paula ¡rão foi

-> V Forum Buropéen sur la qualité alimentaire: Q Factor
Agriculture et qualité, valer¡rs pour la nouvelle Europe

Envio inscricões Etlu. Orl e Paula 103/11)

-> Reception to mark the opening of the 201 I Congress of the
Wolld Agricu ltural Forum (Retlrinl<ing Agriculture).

Orlilson ok(22lll) e Edu ok (23111)

) ) I ) ) ) ¡ ) ) I ) ) , ) .ì ..) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) J ) ))1.) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )) ) ) ) ) )
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Pessoal clo MAPA + Missão (Edu, Od e Paula)
* José Luís Vargas : SISBOV Coorclinator
* Otávio Cançaclo ( Director of Sanitaty and Phytosarritary

Negotiations)
* Sr. Ênio Marques - Deputy SDA (Anirnal ancl Plant l-lealth

ancl Ins¡rection Secretariat)

CONFIRMADO

MOTORISTAS:
tRicharcl /VAN
-> Horse Meat Committee - The rneeting betrveetr Thircl

Countries representatives and the EU horse tneat

importers is schecluled at 12:00

Paula oh - Odilson ok

Agenda:
, Meeting rvith the Agrictrltural/Commercial/Veterinary
Counselors to the Missions (Ernbassies) to the EU ol'third
countries exporting horse meat

** State of play in each cottntry: Argentina, Attstralia,

Brazil, Canada, México, Nerv Zealancl and Urtrgtlay (otttconles

from the FVO missions in Canacla and Mexico)
**Exchanges of viervs with tlre EU horsemeat importers

. NEXT STEPS

.AOB

MOTORISTAS:
Richard

The UECBV woulcl like
to invite the
Agricu ltural/Commercia
l/Veterinary
Counselors to the
Missions (Ernbassies) to
the EU, in the case oI
countries
exporting horse lneat to
the EU, in order to have

the state of play in each

country within the EU
Commission Services
and to exchange views
with the EU
horse meal itttpotlers.

l2l't
Saída:l lh30
Buscar: l3h

F'EFAC
223 rue de la Loi,3rcl floor
1040 Brussels
Plrone: +32 2 285 00 50

Quinta 24
novernbro
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Terya22 cle

ltovenrt'lro

Terça22 cle

ltovernbro

Sexta I 8

novernbro

'ferça 15

rtovembro

Quinta l0
noverlbro

DG SANCO
Rue Froissarl l0l
room Fl0l 00/33

Permanent Representation of the
Re¡lrblic of Poland to the EU
Rue Stevin, 139

Parlamento Europeu
Sra. Ana Camilo
assessora Deputado Luís Manuel Capoulas
Santos-S&D-Portugal
Bât. Altiero Spinelli 14G342
60 r'ue Wiertz - B-1041 Bruxelles
021283.79.91
Cel: 0485-453.276
ana.cami lo@eurolrarl.eul'opa.eu

Restarlrant "Crâvo &Canela"
Chaussée de Charleroi 227
1060 Bruxelles ).

Hotel Sofitel Burope
Place Jolclan, I

1040 Brussels
Roorns Sicco Mensholt & Roy Jenkins I+ll

10h-l3h
Saída: th30
Buscar: I 3h

th50-l th40

r sh30
Saída: l5h
Buscar: I 6h30

r 2h30
Saícla: l2h I 5

Buscar: l4h

12.30 - 14.30
Saída: l2h
Buscar:1 4h30

Rastreabi I iclade bovina

Temas

T PAC;
* OGM;
* MSUL-EU;
* VISITA AO BRASIL
DA COMAGRI.

ALMOÇO

BOLL LUNCH
DEBATE

-> Rer¡nião do setor agrícola e cle pessoal do MAPA com a DG
SANCO

-> Conferencc "Torvards an optimal cohesion policy for
Europett

Envio inscriçãoPaula (15/1 1)

MOTORISTAS:

-> Reunião clo setor agrícola corn a Sra. Ann Canlilo
(parlarnento Europeu)

coNFTRMADO (1sll1)

MOTORISTAS:
*Richarcl

-> Ahnoço cla Paula e do Bduartlo cotn a Sra. Elisa Wagner

MOTORISTAS:
* Richard leva e busca.

-> Consequences of an FTA EU-Mercosur on the agriculture in
both regions

flnvio participação Paula (07lll)

MOTORISTAS:
Richarcl leva e Bruno busca

MOTORISTAS:
*Bruno

)) ))))))) ) ) ) ) ) ) I I ) ) ; ) ¡ .) ) ) ) ) ) ) ) .) , ) ) ) ) ) ) )))))
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MOTORISTAS:
*Bruno

-> Fishy bt¡siness - Time to reform EU fisheries policy?

Speaker(s):
* Maria Damanaki, European Contmissiotrer for Maritime
Affairs
ancl Fisheries
* Maria do Céu Patrão Neves, Member of the Ettro¡rean

Parliament
* Guy Vernaeve, Secretaty General, Europêche
* German Jeub, Director of EU Policy ancl Fisheries, Germatr

Federal Ministry of Foocl, Agricrrltule ancl Consttlner
Protection
* Markus Knigge, Aclviser to the Pew Environnrent Group

CONFIRMADO (envio partici¡ração Paula - 24110) -
confirmaçã o:24/10

MOTORISTAS:
*Bnlno leva/Richard busca

-> The future of European agriculture - Mol'e of the same

or radical change

Speaker(s):
Dacian Cioloç, European Commissioner for Agricttltttre ancl

Rural Development

Envio inscrição Paula e trtluardo(26110) - confirmação
(27/10) - envio inscrição Otlilson (27/10) - confirmação
(28/10)

Fishy business - Time
to rcform EU fisheries
policy?

15.00 to 17.00
(registration
from 14.40)

Saícla: 14h30
Buscar: l Tlr

10.00 - 1 1.00
(registration
frorn 09.40)

Saída: 09h30
Buscar:1 I h

Tel 0032 22985573

Silken Berlaymont Hotel
I l-19 Boulevard Charlemagne
1000 Brussels

Silken Berlaymont l{otel
Salon Objectif
Boulevard Charlernagne I l-19
1000 Brussels

European Policy Centre
Tel: 02 231 03 40

Quarta 9
novembl'o

Quinta l0
novernbro
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Quarta 9
novernbro

Quarta 9

novelllbro

Terça I
noverrtlro

Segunda 7

nbvembro

Sexta 4
novembro

DG RtrSEARCÍI and Innovation
Square de Meeus, I - SDME 08/38
1049 BrLrssels

European Parliantent
Room ASP A5El

Conselho Buropeu
Sr. Andrä Rupperchter
Rue cle la loi 175,

1048 Bruxelles

Secretária: Gilberte Reynclers
Assistant to the Director DG B II

Missão do Brasil

,1,

Depaftment fol Agriculture, Nature and
Food Quality
Kortenberglaan 4-10
1040 Blussel
Tel. +32.2.679.1545

1 0h30
Saícla: 10lr

Buscar: l I h30

th30
Saída:8h l0
Buscar: 12h30
tbc

15h

Saída: 14h30
Buscar: l 6h

r 2h-1 3h

Press breakfast

PAC e OGM

OGM

-> reunião da Paula e clo Durval na DG RESEARCI-I ancl

Innovation (Dietlind Jering)

-> Press breahfast on "Who pays for our lneat consurnption?"

Bnvio participação Orlilson (07lll) ANULADO

MOTORISTAS:
Guilhenne

-> Reunião clo Setor agrícola coln o Sr. Antlrii Rup¡lerchter

CONFTRMADA (26110)

MOTORISTAS:
*Bruno

-> Ret¡nião do setor agrícola conr nrembros cla Monsanto
Sr. Jonathan Ramsay: Goverttment Affairs & Inclustry Affairs
Lead, E-ME
Sr. Stephen Waters: Director, Global Regulatory Affairs,
International;e
Sra. Annich Pleysier: Leacl, EMEA Regulatory Affairs

CONFIRMADA (21lIO)

-> Reunião do Sr. Bmbaixador com a Sra. Paola Testori

A CONFIRMAR

*Richard ou André tbc

tl )))l)))))) ))))j)t)))
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-> Reunião com o Sr. T. Haniotis - Director fol'Econolnic
Analysis, Perspectives ancl Evaltrations of DG-AGRI

Virá acompanhaclo pot': Sr. Onofre, Sra Rtleda Catly e Sr.

Mesnildrey.
Da Missão: 4 pessoas

CONFTRMADO (17110)

* Argentina: Gaston Ftlnes e Gabriel Martinez oli
* Austrália: Matthew Koval ok
* Canadá: Tina Milanetti ok Roxan Hooslrangi ol<

* Chile: Diclier Wauters e María.losé ìr'ibarren (Agrictrltural

Office) ok
* China: Kaiyuan Wang ok
* Bstados Unitlos: Cynthia Guven ol<, Mattrice l-Iot¡se ok

Tania DeBelder ok
* Indía: RAJGOPAL SHARMA ol<
* Japão: Gaku YODA +lok
* México - Sagarpa: Adriana Rodrígtrez R.
* Nova-Zelândia: Sara MEYMAND ok
* Paraguai: Miftha Giménez
* Tailândia: Chanunda SORAPUKDEE oli
* Uruguai: Martin Alvez ok

TOTAL:28 PBSSOAS
Reunião com o Sr.Thissen e o Sr.Kits Niettwenham¡r

CONFIRMADO (17lr0)

MOTORISTAS:

group of agrict¡ltural
attaches in Brussels
(EUA; Argentina;
Canada; Australia, etc)
in order to explain the

most recent CAP reform
proposals.

OGM
PAC
Mercosul-UE

r lh30

l6h
Saícla:15h30
Buscar: l Tlt

a rr n a. stasza klâec. eu roÞa. ett

Missão tlo Brasil

Secretária:
Ms. Bente Mt¡nclt
021299.13.81
Bente.Munch@ec.euroPa.eu
Anastassiof.haniotis@ec.etlropa.ett

Dominique Dero-Abrias
T. Haniotis'office
Director AGRUL
European Commissiolt
Té1. 0032 22961261
Fax 0032 22987186
De!t:!-ut ique.Dero@ec.ettropa. etr

RtrPER Países Baixos
Wilma van clen Bosch

Pennanent Represetttation of the

Netherlancls to the EU

Sexta 28
outr¡bro

Sexta 28
outubro
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Quinta 27
outubro

Quinta 27
outubro

Terya 25
outubro

Terça 25

outubro

DG BUDGET
Sr. Philippe Bertrand - Office BRE2 lll464
Chef cl'unité BUDG A2
Av. D'Auclerghem, l9
1040 Bruxelles

Anna Staszak
Commission européenne
DG BuDc/Secrétariat A2
BRE2 11/466
Tel: + 32-2-298 00 44
Fax: * 32-2-296 57 64

RIIPER Portugal
Aventre de Cortenberg, 12-22
1040 Bruxelles
Tel: 02 286 42 11

Maison du Luxembourg
Rue clu Luxembourg 37

Géraldine Kutas
Senior Advisor to the President for
International Affairs Heacl of
lntenrational Affairs
União cla Inclúrstria cla Cana-de-Açúcar
Brazilian - Sugar Cane Indt¡stry Association
¡ef ; + 32 (0)2211 05 38
Fax: * 32 (0)2 2l I 05 3l

DG SANCO
e-ma i I : A gripessa@.rcpquxaqç.9t

I I h-l2h
Saícla:10h30
Buscar: l2h

th30
Saída:9h
Buscar:10h30

t3h

Orçarnento UE

OGM
PAC
Mercosul-lJE

ALMOÇO PAULA
PESSOAL

ALMOÇO Odilson

-> Reunião cla Paula com o Sr. Philippe Bertrand (DG
Budget)

coNFrRM^DO (22109)

MOTORISTAS:
*Richard

-> Reunião do setor agrícola com a REPtrR rle Portugal

CONFIRMADO

MOTORISTAS:
*Bruno

-> ALMOÇO cla Paula com a Sra. Gérakline l(utas

CONFTRMADO (18/10)

ALMOçO Orlilson

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )-) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )



Relatório  (1020067)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 127

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (r ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (- ( (

-> Reunião com o Min. Rolantlo Suarez (Missão Ecuaclor)

Reunião entre países ex¡roftadores cle cacau e chocolate e corn

a indúrstria eutopéia do setor (CAOBfSCO - Association of
chocolate, biscuit and confectionery incltlstries of the Iittropean
Union)
MOTORISTAS:
*Bn¡no leva / Richard busca

-> Reunião do setor agrícola e clo Ministro Ronaltlo com o Sr.

Van Goethem (Director - Veterinaty ancl International affaim)'
O setor agrícola acompanha o Ministro.

CONFTRMADO(19/10)

MOTORISTAS:
* Richard leva / Bruno bttsca

-> reunião com Sr. Lillo

CONFTRMADO (11/10)

MOTORISTAS:
*Richard

resíduos de cáclmio.

Decisão 6112008

OGM
PAC
Mercosul-UE

16h
Saícla:15h40
Buscar: I 8h

I I h30-r 3h
Saícla:1 lh
Buscar: I 2h30

l 0h30
Saída:10h
Buscar: I I h30

Horizontal issues

Square de Meeus, 8

SDME O8/38

1049 Blussels
Belgiurn
Tel 00 322298 5573
Missão do [cuador
Avenue Louise 363
1050 Bluxelles

02t644.30.50

DG SANCO
Rue Billiarcl232
3etege - bureau 85

1040 Bruxelles

RICPtrR Espanha

Rosa Berdejo
Secretaría - Consejería de Agricttltura,
Pesca y Alimentación

52 Bld. clu Régent

1000 Bruxelles
Ttf.+322509.86.84
Fax. f 322 511.19.40

Quinta 20
outrrtrro

Sexta 2 I

outubro

Terça 25
outubro
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Quinta 20
ouflrbro

Quarta 19

outubro

Terça l8 cle

outubro

Segunda l 7

outubro

Sexta 14 a

terça l8 out

DG RESEARCH antl INNOVATION

Dietlincl Jering
Eulopean Commission
Directorate E

B iotechnology, Agricu lture, Food

Missão rlo Brasil

Jesils Sánchez Marco
Alonso & Asociados
UBABEF BRUSSELS DELEGATION
Avenue cles Alts l0-l I Bte.l0
l2l0 Brussels
Tel. +3222307042
Fax +3222310822

CONFtrRtrNCIA
Centre Albert Borschette,
nre Froissart 36,
Bruxelles

Missão do Ecuador
Avenue Louise 363
1050 Bruxelles

021644.30.s0

FRANÇA -

A tarde

l0lì30

th30-l 6hs0

Saída:8h30
Buscar:l2h

r sh30
Saída:l5h l0
Buscar: I 6h30

settlng up a
collaboration EU-
EMBRAPA

OGM cultivation

Caclium - cacao

-> Reunião da Paula o clo Durval com o Sr. Dietlinrl .Iering

A CONF'IRMAR

-> Reunião do setor agrícola com o Sr. Jesris Sánchez Marco

CONFTRMADO (17110)

-> Hearing on Socio-economic tlimensions of GMO
cultivation

[nvio inscição [du, Paula e Otlil (30/09), confirmação
(04/10)

MOTORISTAS:
*Guilherme leva / Richarcl busca

à Reunião com o Min. Rolando Suarez

MOTORISTAS:
Richard

-> Primeiro intercâmbio técnico sobre intlicação geográli.ca

Otlilson vai participar

) ) ) ) ) ) ) ) ) t ) ) ) ) ))) r ) ) )) )) ) )) ) ) )) ) ) ) _) ) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ),)
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Seminar endorsecl by the 20ll G20 Agriculture Ministers
Re-energising Global Agricultural Protluctivity

Bnvio inscição (17108) - confirmaçño (19/08) Otlilson e

Paula

Odilson vai

MOTORISTAS:
*Bruno leva /aguardo corrfinnação do horário para ir trtlscá-los

-> Reunião prévia à reunião tlo mecanismo de consulta SPS
(3 Pessoas)
CONF'IRMADO
-> Reunião com pessoal da DG-AGRI
* OTAVIO CANÇADO - Diretor - Departamento cle

Negociações Sanitárias e Fitossanitárias (DNSF) - SRI -
MAPA OK
t Marcus Coelho - Coorclertação cle Biossegurança cle OGM.-
Secretaria de Defesa Agropecuária - MAPA OI(

CONF'IRMADA

MOTORISTAS:
*Anclré (VAN)
-> Reunião SPS

CONFIRMADA (tel: 1147)

MOTORISTAS:
*Gui leva/ Richard busca.

last November

Cota Hilton

9:30 - l8:00
Saída:09h
Buscar:??

l5lì

171't

Saída: I 6h30
Buscar:1 8h

th-l th
Saída:8h30
Buscar: I 8h

RDPER FRANÇA
l4 Place cle Louvain
1000 Bruxelles

Missão do Brasil

DG AGRI
Rue cle la Loi, 130

1040 Bruxelles

Comissão Europeia
DG SANCO
Rue Bleydel4
8232 81120

Quinta l3
outubro

Quinta l3
outubro

Quinta l3
outubro

Sexta 14 cle

outubro
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Quarta 12

outubro

Quarta l2
outubro

Qualta l2
outubro

Missão tlo Brasil

Duropean Parliament
Room PHS 3C 050

Ján JAKUBOV
European Parliarnent
Directorate General for Commultication
Press Unit
Plrone: +32.2.228.3 447 6

Mobile: +32.498.98.35.90

REPBR França
l4 Place de Louvain
1000 Bruxelles
Tel: +32 (0) 2 229 82 1l
Dir: 0032 (0)2229 83 73

l2:30-14:30

llh

I 0h30

Saída: I 0h
Buscar: I I h30

EU Tracle
Policy, on the basis of
the Commission
Communication "Trade,
Growth and

Worlcl Affairs". issued

Refonna PAC

-> Trade Policy Group

The Agriculture Committee will hold an extraorclinary nreeting
to cliscuss with the Commissioner Dacian Cioloç legislative
proposals for the Common Agricultural Policy reform.

Highlights of the meeting:
* Presentation of the legislative proposals of the CAP reform

by Dacian Cioloç, Member of the Comrnission responsitrle for
Agricu lture and Rural Developrnent

Paula vai

-> Reunião do setor agrícola com o Sr. Duclaud

coNFrRM 
^DO 

(22/09\

MOTORISTAS:
*Richarcl leva

Fanners' Perspective:
Pekka Pesonen, Secretary General, Copa-Cogeca

18.15: Interventions by representatives of Mernber States, EU
ancl food and feed chairt representatives

19.1 5: Drinks Reception

MOTORISTAS:
*Richard irá levá-los e buscá-los.

t ) ) )) ) ) )) )) ) ) )) )) )) ) ) ) ) )) ) ) ) ) )).) ) ) ).) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) t ) )
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MOTORISTAS:
*Bruno leva lRicharcl busca (l9h)
-> European Conference on EU Plant Variety Rights in the

21st Century

Envio inscições Etlu, Paula e Orlil (08/09)

Confirmação Dtlu (08/09)

Odilson vai/ Bduar¡lo não vai

MOTORISTAS:
*Bruno

-> Improving the GMO approval process

Envio inscições Erlu, Paula e Odil (26109)

-> O Sr. Embaixaclor vai fazer nma palestra

Odilson vai/ Eduardo vai

MOTORISTAS:
*Richarcl irá levá-los e buscá-los

DRAFT AGtrNDA
17.00: Registration
17.30: Introduction and Industry Analysis: Nathalie Moll,
Secretary General, EuroPaBio

Trading paúners' persPective:
Aclclress by FI. E. Ambassador William E. I(ennard (USA)

Acldress by H. E. Ambassaclor Ricardo Neiva Tavares (Brazil)

OGM

th-1 8h

Saída:08h30
Buscar: l2h (tbc)

r7h-20h

Saída: I 6h30
Buscar:20h (tbc)

CONFERBNCIA
Van Maerlant Builcling - Room VM1
Rue Van Maerlant 2,

1000 Brussels

Crowne Plaza Europa
rue cle la Loi 107

1040 Brussels

Terça 1l
outr¡bro

Terça I I

outubro
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Sexta 07 cle

outubro

Quinta 6 e
sexta 7
outubro

Venue
De Oude Vismijn
Rekelingestraat.
9000 Gent

COPA COGECA

Press Officer
Alejandro lzquierclo López
+32 2 546 9406
Person In Charge
Arfuro Iñiguez Yuste
+322 546 8768

th30h-l9h

Conferência:

->Sustainable agriculture for an innovative economy - an
opportunity for Brazil and Belgium (organizecl by the
Institute of Plant Biotechnology for Developing Countries)

Prof. Dulce cle Oliveira
WE09 - Plant Biotechnology and Genetics
Ghent University
+32 I 264 5160
+32 4 89 92 43 63

dulce.deol iveira@u gent.be

www.u gent. be/we/genetics/ipbo
www.indbiotech.net

(http://www.vib. be/en/news/Pages/Symposium-Susta ina b le-
a gricu lture-for-an- innovative-economy-a n -opportun ity-for-
Brazi l-and-Bel gium.aspx).

Orlilson jàfez sua inscrição
Inscrição Eduardo e Paula (29108)

COIYFIRMAÇÃO Eduarrlo (29l0S)

Etluardo está de férias

Conferência: The Fnture Common Agricultural
Policy:Wha's the stake?

.) ) J ) J J J J J J J J J J ) ) .J 'J J J J J J J'J J -) J .J ) ) J J J ) J ) J J J J J'.J ) ) ) J ) .)



Relatório  (1020067)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 133

{Íi,i ííii((((íii({t(i i

Envio inscrição trtlu, Otl e Pattla (29109\

Eduardo não vai (mail03/10)
-> Reunião cortl o Sr. Tavares (Presiclente do GT de carne

suína cla Copa Cogeca)

CONFIRMADO (20/09)

MOTORISTAS:
*Bruno

Teleconferência com o Sr. Otávio Cançatlo

CONFIRMADO (03/10) -> ANULADA

-> reunião coln a Sra. Silvia tle Toletlo Fagnani Ligabó

CONFIRMADO (0s/10)

-> Public hearing: Reform of the Common Fisheries Policy

Bnvio inscrição Pnula (03/10)

MOTORISTAS:
Anclré: saícla l4:30

Suinocultura
substância
"ractopatt'titta"

Decisão 6112008 - visita
cla Presiclente /
rnecanismo SPS /
reunião clo SPS em

Genebra

Maritime Affairs ancl

Fisheries

l0h

t5h

l6h

I 5h-l th

Av. cle Cortenbergh 168

1000 Brussels

Copa - Cogeca
Rue de Trèves 61

1040 Bruxelles

Arnautl PBTIT - Director
Tracle ancl commodities
Tél: + 32 (0)2281 27 03

GSM:+ 78 18 99 20

Teleconferência.

Missão tlo Brasil

Silvia de Toleclo Fagnani Ligatró

SINDAG - Sindicato Nacional da Lrclúlstria

de Produtos para Defesa Agrícola
Tel: (l l) 5094-5533 / Direto: (l l) 5094-

5540 I Fax: (1 1) 5094-5534
silviaØsi ndac.com.bl'
www.sindag.com.br

EESC - Duropean [conomic antl Social
Conrnrittee - Salle IDF 62

99 rue Bellialcl
1040 Bn¡ssels
Room 62

Quinta 6

outubro

Quinta 6

otrtt¡trro

Quinta 6

outubro

Quinta 6

outubro
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Quinta 6

outubro

Quarta 5

outt¡bro

Quarta 5

outubro

CONFERENCIA
Local: BusinessEr¡rope Offices,

Missão do Brasil

Ricardo Tatesuzi de Sousa
Diretor Executivo
EDB - Envirofoam do Brasil Polióis
+55 4l 3348 6496

Centre tle Conférences
Albert Borschette - AB / 0.C
36 rue Froissaú
1040 Brussels

th-l 3h

I 4h30- I 7h30

SOJA

-> Agrochemicals/ Pesticirles Tash Force

-> reunião com o Sr. Ricartlo Sousa

ANNULADA

Seminário: "BU-BRAZIL TRÄDE AND INVBSTMENT
OPORTTINITIES IN AGRIBUSINESS''

The futurc of the EU-Brazil trade and investrnent relations in
agribusiness in the context of the EU-Mercosur association
agreement negotiations
* Moclerator: João Marques de Almeida, Ilead of Global
Dialogue Sector, BEPA
* João Onofre, I-lead of Unit'Latin America ancl Asia (other
than OECD)', DG Agriculture and Rural Develo¡rnrent,
European Commission
* Orlilson Silva, Agriculturalattaché, Mission of Brazilto the
European Union

-> CONFTRMADA A PtrLtrSTRA DO ODTLSON (19/09)
Envio inscrição Eduardo (21109)
Envio inscrição Paula (22109)

MOTORISTAS:
*Bruno (saída às 14h)

MOTORISTAS:
*Bruno : saícla 9:30 - buscar 12h

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ),) )) ) ) ).) ) ) .),) ) ),) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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NUROPALIA BRASIL

Confirmada a presença de Otlilson (20/09) e lltluar¡lo
(21/09) por telefone.
Bduardo não vai (mail03/10)

MOTORISTAS:
Conference "Bioenergy planning in Etlropean regiotts"

Joint FinalConference < BEn, BioEnerGlS, MAKE-IT-BE))

Envio inscriçño Dtluartlo, Paula e Orlilson (18/08)

Eduardo não vai mail03/1
Reunião cotn a Sr. Beat Späth (Europabio)

CONFTRMADO (29l0e)

-> Bvaluating Agricultural Policy Reforms in the Iuropean
Union

[nvio inscrição Paula (03/10)

Speahers:
Ken Ash, Heacl, Trade ancl Agrictrlture directol'ate, OECD
Franl< van Tonget'en, Head, Policies in tracle ancl aglicttlttlre
Division, OECD
Catherine Moretldu, Senior Agriculttrral policy aualyst,

OECD
Jo Nuñez Ferrer Associate Fellow, CEPS

ET]ROPALIA BRASIL

Upcorning GMO
authorisation repoft, ancl

brainstorm about
possible elements of
your ambassaclor's
intervention on I I
October.

r7h

th3 0- I 7h3 0

1 0h30

r0h-r2h

EUROPALIA BRASIL
Cerimónia de atreÍttra
Palais cles Beaux Atts
Rue Ravensteins 23

1000 Bruxelles

Fondation Universitaire
ll Rue cl'Egnront
BE-1000 Brussels

Missão ¡lo Brasil

CDPS/Tho Centre for Ettropean Policy
Stuclies

Conference Room
I, Place clLr Congrès
1000 Brussels
Tel: (+32 2)229 39 11

Terça 4
orrttttrro

Quarta 5

orrtubro

Quarta 5

oututrt'o

Quarta 5

orrttrbro
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Ter'ça 4
outubro

Sexta 30
sètentbro

Quinta 29
seternbro

Bgmont Palace
Kleine Zavel S

1000 Brussels
Belgiurn

Barbara Pereira
Brazilian Business Affairs - Europe
Avenue cles Aús, 19 AID
B-1000 Brussels
Tel: +32 (0)2211 05 30
Fax: *32 (0)221 I 05 3l
www.apexbrasil.com.br
www.cui.org.br

Hotel Bloom
Rue Royale 250
Bnlssels
T: +32 (0)2220 66ll
F: +32 (0)2 zti 84 44

Prof. Dr. Korthals
+31 317 48 4t 78
+31 06 23562016
+31 06 123 01 813

REPBR Alemanha
8-14, rue Jacques de Lalaing
1040 Briissel

lngrid Richter
Secretária - Division Food, Agriculture and
Consumer Protection
T el; +3210) 2-7 87 .13.41

8h- r 6h

r 3h45

l6h l0

shoft speech (l 5

rninutes) on the position
of Brazil with respect to
Intellectual Property
Rights of Crops (seecls

etc)

Reforma PAC

-> The V trU-Brazil Business Summit

Feitas inscrições Eduardo, Orlilson e Paula (27/09)

Eduarclo não vai (mail03/10)

MOTORISTAS:

-> Ethical and Social Aspects of IPRs for the Life Scie¡rces

Agrifootl and Health.

Dduardo vai tlar uma palestra - Emilie jà confirmou a
presença do Eduardo por e-mail.
MOTORISTAS:
*Anclré (saícla l3h e ir buscar 14h30)

-> Rer¡nião com o Sr. Kehrein (REPER Alemanha)

CONFTRMADO (20/09)

MOTORISTAS:
tRicharcl: sáicla ( I 5h45), buscar às I 7h 10.

I I ) ; ) ) ) ) ) ),) ) ) ) ) ) ),) ) ) ) )) ),) ),) )) ),t ) ) ) ) ) ),¡ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ì ).)
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-> Roundtable on Animal Cloning

Envio participação Edu, Od e Paula (15/09)

MOTORISTAS:
O Gui leva (saída da Missão l3:30) e o Bnrno busca (l5h).
-> Conference - Scientific Support for Foocl Sectn'ity ancl

Global Governance

Envio inscrição Etluardo e Otlilson (18/08)

Confirmação Bd uardo (261 08)

-> Reunião com o Sr. Lorenzo Terzi ( DG SANCO)

The purpose of the meeting is:

l. To present the relevant ruling of the Errropean Cottrt of
Justice.
2. To answer to questions from the representatives of the thircl

countries exporling honey to the EU ancl to gather relevant

infonnation.

MOTORISTAS:
tBruno leva (saída cla missão: 141'r) ll Brtrno ou Richard btlsca
( l 6h30)
-> reunião na REPER Argentina

MOTORISTAS:
*Bruno leva (saída cla missão: th40h) e btrsca (1lh)

Clonagern

OGM em mel

MEL

l4h

thrs-l7h

14h30-r6h30

l0h

Missão dos [stados Unidos
rue zinner l3
1000 Bruxelles
¡eft +32 2 811.44.94

Alcide De Gasperi
Charlemagne Builcling, 2nd Floor,
170 nre cle la Loi,
B-1049 Brussels

DG SANCO
Rue Breydel4
Room B 232 81120.

1040 Brussels

Lorenzo Terzi
European Commission - DG SANCO
Head of Unit - Gl - Bilateral hternational
Relations

Missao Argentina
225 Avenue Louise
1050 Bruxelles
Belgiurn

www.aqricola-ue.org
+ 322 640 33 33
+32 2 640 00 08

Terça27
setembro

Quarta 28
setembro

Quarta 28
seternbro

Quinta 29
setenrbro
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Segunda 26
Setembro

Seguncla 26
Setembro

Sexla llì
setenr[lro

Restaurante
<<I)e Maurice à Olivier>
Clraussée de Rooclebe ek 246
I 200 Wolurvé-Saint-Lambert
Ouveft tous les jours
De 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30
sauf le dimanche, le lt¡ndi soir et jours fériés
02 I 77t 33 98

Missão rlo Brasil

Hilde Willekens, PhD
Director European Government Affairs and
Stakeholder Relations, Seeds

Syngenta
Avenue Louise, 240 - Box 4
B-1050 Brussels (Belgiurn)
7sl1 +32 2 642 27 14

e-mail: hildq@

1\1Iissão rla Argentina
225 Avenue Louise
1050 Bnrxelles
Belgiunr
]}|\yry.ngllsala-ug.0lg
-r 32 2 640 33 33
+32 2 (r40 00 08

I3I'I

I 0h30

r5h

ALMOÇO

SGP e questões
SPS(especialrnente no
tocante â canre bovina)

-> ALMOÇO do Oclilson com o Sr. Terzi

Reserva feita (21109)

MOTORISTAS:
O Richarcl leva (12h30) e o Bruno vai buscar (l4h)

Meeting request by Syngenta - Valter Brunner

CONFTRMADO (02109)

-> r'eunião conl o Sr'. I(arl lLich (lnstituto Nol'ue{-ruês rle

Assuntos luterrraciona is)

CONFIRN{ADA (22i09)

iVIOTORISTAS:
llruno: saída pelas l4lr40, pass¿ìr truscar pelas l6lr

t EUROPABIO: Beat Späth e Carel ok
* FEDIOL: I(arolina Brzuska ok
* FEFAC:Ninguém
* FoodDrinkEurope: Mella Frewen olc
* UECBV: GIUSEPPE LUCA CAPODIECI OK

CONFIRMADA

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ¡ ) ) 1.t )-l) ) ).) ) t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ).t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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Uruguai e México

CONFIRMADO (16/09)

MOTORISTAS:
O Bruno vai levar 0) e Richard vaibtrscar (l lh)
VI Congresso Mundial clo Prestlnto

Odilson vai no unrla 26109.

-> Reunião da Cons. Paula com a Sra. Christilla Zafirov¡t

CONFIRMADO (Erni I ie fez a confi rmação)

MOTORISTAS:
*Bmno irá levar r4h e buscar I 5h45

-> Reunião com Mark Ball (First Secretary, UI( Perttratleltt

Representation) ancll)r Lawrie (UK expert)

* Argentina: Ms Ivanna Silva e Gaston Funes
t Brasil: Eduarclo e Paula ok
* Candadá ok
MOTORISTAS:
Richar irá Ievar 16h e bt¡scar 18h

-> Reunião com o Gmpo tle trabalho OGM

* Argentina: Gaston e Ivana
* Àfrica clo Sul: Mr. Molepo ok-> anulou
* Canadá: Tina Milanetti ok
* Estaclos Uniclos: Elisa.Wagner NÂO; Barrie Williams oli

Private sectot':
* COCERAL: Elena Bellorli ok

Cafe

To discuss the
clevelopment of biotech
LLP into a

commercially viable
solution

The ¡rrocess of
exchanging information
about exports of
GMO aglicultural
products to the EU, after
the entry into folce of
Regulatiorr 6191201 1 on

the LLP of EU-non-
aÞÞroved GMOs.

l5h

l7h

r 0h30

1040 Bruxelles
P +3227433612

ESPANHA - Galicia
VI Congresso Mtlndial clo Prestlnto

REPBR Bulgária
Square Marie Louise 49

1000 Bt'uxelles

U.S. Mission
nle zinner 13

1000 Bruxelles

Missão do Brasil

2l-22 e 23
setemblo

Quinta 22
seternbro

Quinta 22

setemtrro

Sexta 23
setelnt'rro
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Terça 20
setembro

Seguncla 19

setembro

Segunda l9
sètenlbro

Missão rlo Chile
106, Rue des Aduatictues

RtrPDR Finlândia
Rue cle Trèves 100,

I040 Brussels, Belgium

Miia Rainne
First Secretary / Asia ancl Latin Arnet'ica
REPER Filândia
tel: +32 2 287 84 60
nrobile: +32 473 54 36 09
enlail: miia,rainne@formin.fi

Missão do Brasil

Aprosnat "Seed P¡'oclucers Association of
Mato Grosso - Aprosmat rvas establishecl in
June 10, 1980. Airning to encourage ancl

expand the seed tracle in the State of Mato
Grosso rvith cliscipline, organization and

ethics. Its activity is to aclvise ancl

disselninate to its members: laws,
regulatiorrs, rtervs, technical information and
protect the interests of members rvith public
ar¡thorities ancl other agertcies and unions. In
an increasingly cornpetitive rnarket, quality
is the worcl that has dominatecl the current
cliscorrrse ancl ltas becorne a strategic issue,
linked to the survival of businesses. All
sectors of activities progresses, unrvittingly
or not, to improve their services"

l0h

l5h

l0lì - 12h30

Mel-OGM

To discr¡ss abor¡t the
canclidacy of Mr.
Robério Oliveira da
Silva to the post of ICO
(lnternational Coffee
Organ ization) Director
General

A¡rrosmat "Seed
Prochlcers Association
of Mato Grosso

-> Reunião cou"ì o senhor Cristián.Iara. Ministro conselheiro
agrícola e coln os adiclos agrícolas clas missões cla Argentina,

-> Reunião da Cons. Paula com a Sra. Miia Rainne

coNFTRMADO (r4109)

MOTORISTAS:
O Anclré vai levar (14h30) e Richard vai buscar (15h45) a
Conselheira Paula.

-> Reunião com metnbros cla APROSMAT

Participantes

I. MONTECELLI, ALMIR + AGRONOMIST - PRESIDENT
OF COCEAL
2..IEAN PATRIAT, PIERRE MARIE - FARMER_
PRESIDENT OF APROSMAT
3. SANTOS, ANDRÉIA BERNABÉ - EXECUTIVE
SECRETARY OF APROSMAT
4. BOTELHO, HELCIO CAMPOS - ECONOMIST _
DIRECTOR OF MINISTERY OF AGRICULTURE
LIVESTOCK AND SUPPLY
5. DA ROCHA MILAI - INTERPRETER
6. REIS FLAVIA - COORDINATOR TNT

CONFTRMADO (08/08)
Seruiço santlwich

Comissão

l)t))) ))))))))))))j) ].1 ))))))t)))))) l));:))',
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-> almoço ofereciclo pela Comissão agen

reunião das l0h, na DG Research.

CONFIRMADA (Conselheira Paula)

dado para clepois da

a Cons. Paula no restatlrante cla14:00 - André vai buscar
MOTORISTA:

CONFIRMADA ( Conselheira Paula)

MOTORISTA:
9:30 - Bntno vai levar a Cons. Paula para retlnião'

Maive RUTE (RTD.DDG3.E --> Reunião colll a Sra. Ms.

Director )

->.IANTAR com representantes

Lopes e Sr. Peclro Arctrri)

Reserva feita no nome cla Missão - participam o Min. Ronalclo

e a Cons. Paula

MOTORISTA:
18:30 Richarcl vai pegar o pessoal cla Embrapa na Gare do

Midi, leva-los para o Hotel e clepois para o restatlrante'

da EMBRAPA (Sr. Maurício

Envio confirmação Etluartlo (2elO8)

Ms. D. JERING
Horizontal aspects

Policy OFFrcer -

International Co-
opelation
Tel: 021298.55 .73

Dietl incl j erin g@ec.etlro
na.eu

->l4lr

l0h

21l't

Restaurante cla Cornissão Europeia

Rue cle la science no29

1000 Bruxelles

ALMOçO

DG Researclt
Square de Meeûs no8

1050 Bruxelles

Ms. D. JtrRING
Horizontal asPects

Policy Officer - International Co-operation

Tel: 021298.55.73

25, Avenue des Phalènes

1050 Brussels

.IANTAR
Rouge Tomate
Avenue Louise 190

1050 Bruxelles

Vão ficar hospeclaclos no hotel IBIS Hotel

Off GranclPlace,
Rue clu Marché aux Herbes 100

1000 Brussels
Tel; (+32)21514 40 40

Trem SNCF no. 9349

Tel: 021647 .70.44

Sexta 16

seteurbro

Sexta I 6

setembro

Quinta 15

setemtrro
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Quarta l4
sètembro

Quarta l4
setembro

Quarta l4
seternbro

Terça 13

setembro

Reception

Resiclence ol' Maurice l-louse

ALMOÇO
Cravo e Canela
Chaussée cle Charleroi 227
1060 Bruxelles
021s34.61.18

Euro¡rean Commission
Builcling Borschette,
Rue Froissart, 3 6- Brussels
Roorn AB-OD

DG SANCO
rue Breyclel, no4

1040 Bruxelles

Ghislain MARECHAL
desk oficer encargaclo dos temas com USA
Gh isla in.MARECHAL@ec.europa.eu
Tlf:2 295 68 04

1 7lì3 0- I th30

I3I-I

8h3 0- r 3h
Registlation:8h

Tema: FDA (circtel
82867).

A Harvest Season ancl Welcoming Rece¡rtion for Cynthia
Guven (Senior Agricultural Attaché)

Almoço:com o Sr. Barattini (Sec. Eduardo e Cons. Paula)

- hrvitation as Panellist- 24th Brussels Develo¡rment Briefìng
on "Ma.ior drivers for Rural Transfonnation in Alì'ica"

Tel 996 - Evento Cooperativas ern Bruxelas

The target group is arouncl 150-170 ACP-EU policy rnaliers
(ambassaclors ancl technical staff), European Commission,
representatives of EU Membel'States, civil society groups,
European rcsearch networks, Members of ACP ancl EU
Parliaments, researchers ancl clevelo¡-rment practitioners,
international organizations basecl in Brussels. The debates are

also recordecl ancl available online as rvell as rvetr strearnecl, so

many ¡reople can follow them live.

[rluardo e Odilson vão (05/09)

-> reunião do Ecluarclo com o Sr. Ghislain MARIICIIAL
E corn a Sla. Sara Perucho

) ) I ) ) ) .r ) ) I ) ) ¡ ) ) ) ) ) ) ) ) ) i ) I I ) ) ) ) ) ) ) i i ) ) ) I .) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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mês cle junho e urn terceiro no mês cle setelnbro.

CONF'IRMADO
Seminar on "State of European Fish Stocks in 20I I "

Inscrição Paula (06/09)

Reunião tlo Grupo tle OGM

The proposed agencla:

- Commissioner Dalli's answet'to the joint note to the EU
institutions;
- implenrentation of Regulation 619l20ll;
- draft Commissiort Regulation detailing the requirements for
the preparation and presentation of applications
submitted uncler the Regulation on GM foocl ancl feecl;

- follow+rp actions after the meeting with MEP.Io Leinen,
inclucling a lunch-meeting, in October, with a few selected

Members of the European Parliament;
- meeting with officials from EU Membel States Pennanent

Representations (possibly Germany, Denntark, Spain,

Netherlands, and Unitecl Kindgom);
- possible additional joint actions in EU Member States

capitals;
- possible next meetillg with representatives from the private
sector;
- GMOs in honey (EU Courl opinion).

* Argentina: Ivanna Silva e Caston Funes ok
* Canadá: Karl.Dupuis ok
* Estatlos-Unidos: Elisa.Wagner ok, J. Barrie Willianrs oli

OGM

th-l3h

l 0h30

Duropean Commission
Building Borschefte - Room 0D
Rue Froissart, 36- Brtlssels
Borschette,
Missão tlo Brasil

Quinta 8

seteurbro

Sexta 09
setembro
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Terça 06 de
setembro

Terça 30 cle

agosto

Missão do Brasil

PARA INFORMAÇAO
Agricu lture comrn ittee
ROOM.IAN 4 Ql
Bnrssels

EU Governurent Affairs and

Science Policy Leader
Avenue cle Cortentrergh 52,
1000 Bnrssels, Belgiurn
¡sl +32 21387018
enra i I : fcnuclde@clorv.com
rvebsite: rvrvw.dowagro.com

1 6h30

rs.00 - 18.30

A comitiva é composta
por Diretores e técnicos
da FAEP, clo SENAR,
cla SIMA, do IAP, do
Canal Rural e por
diversos Presidentes cle

Sindicatos de proclutores
Rurais clo Paraná,
formando um grupo de
35 pessoas, para essa

visita no mês cle maio.

Missão rla FAtrP (Fecleração da Agricultura do Estaclo clo

Paraná) em Bruxelas

A FAEP elaborou essa viagem técnica voltada para o Agro-
negócio, afim de descobrir e mostrar aos seus técnicos e aos

Presiclentes de Sinclicato, as práticas agrícolas na Europa.

E,m Bruxelas, a FAEP gostariam de cliscutir sobre leis e

políticas agrícolas na União Européia. Sobre a questão das leis

que dizem respeito aos transgênicos, sotrre os produtos
t¡tilizados ou proibidos na Europa, sobre ilnportação de
proclutos brasi leiros.

Um segundo grupo iguahnente da FAtrP estat'á em visitas no

- Parlianrent's position on the 2012Drút Butlget as modilìecl
by the Council - vote on clraft opinion, ra¡rporteur: Luis Manttet
Capoulas Santos (S&D: PT)
- Proposal arnencling regulation 169812005 (Support for rurnl
tlevelopment by the European Agriculttrral Ftrncl f-ol Rtrral

Develo¡rment - EARDF) as regards certain provisions relating
to financial management for certain Member States
experiencing or threatened with serior¡s tlifficulties rvith
respect to their financial stability - presentation lry the

Commission

CONFTRMADO (26108)

)¡)))))r)rl ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) ) I .) ) ))))lli))))ì
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Adido Odilson e Cons. Paula participaram na retrniño

coNFTRMADO (11/08)

-> Reunião cla SINDIF'IBRAS con-t a Co¡ra - Cogeca

(Arnautl Petit)

-> O Diretor pat'a a América Latina da Syngenta, Valter
Brunner e Sr. Rodrigo Navarro

Sr. Rodrigo Navarro
Consultor Syngenta - Brasília
(61)9697-64s0 - (61) 9697-7028
locl ri oo. uava n'oúDm i6.coln. br

CONFIRMADO
Reunião com o Sr. Filip Cntrdtle e Sr Etluartlo Bastos (Dorv

AgroSciences)

SR. Cnr¡dcle

To cliscnss the latest
biotech developments

l 6h30

l5:h30 (10h30
cle Brasília).

I 5h30

Sra. Flavia Bernardini
Unit Food relatecl sectors - DG TRADE
Directorate-General fol Trade

European Commission
CHAR 09lll57
+ 32 (0) 22 9s 23 96

Cel: 0495.57.15.97
fl avia.bernarclini@ec.ettlopa.eu

Sr. Gaspar Frontini
Chefe cl'uniclacle 84 - América Latina e
Mercosr¡l
Tel 021299.26.82

Co¡ra - Cogecn
Rue cle Treves 6l
1040 Bruxelles
Tel: +32 (0)2287 27 03

Mobile: +32 478 18 99 20

Missño clo Brasil
conferência por telefone

Missão do Brasil

Dr. Filip Cnutltle
Dorv AgroSciences

Seguncla 22

de agosto

Sexta 26 de
agosto

Terça 30 cle

agosto
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Seguncla 22

cle agosto

S.eguncla 22

agosto

Seguncla 22
agosto

Seguncla 22

agosto

DG TRADB

ALMOÇO

La Table cle l'Abbaye
Rue de Belle-Vue, 62
1000 Brr¡xelles
(Avenue Louise, Bois de la Cambre)
Té1. 021646 33 95
Fax021646 4021

DG-Development and Relations with
African, Caribbean and Pacific States

Office: SCl5 04/182
rue cle la science 4l
1040 Bruxelles
Tel: +32 02.299-26 36
cel:0475-70 35 37

DG-Developnent

Aurélie Mans
A urel ie.MAN S@ec.eu ropa.eu

Secretary of Gary Qrrince
G a rv. QU INcE@cc.cluapa€u

l5h

13h

I rh30

l0h

ALMOÇO

-> Reunião cla SINDIT'IBRAS com a DG TRADE (Flavia
Bernarclini e Sr. Gaspar Frontini)

->Almoço ofereciclo pelo Sindifibras ao Sr. Enzo o qual
também fui conviclaclo (odilson)

CONF'IRMADO

Reunião cla SINDIFIBRAS com o Sr. [nzo Barattini (DG-
Development and Relations with Af ican, Caribbean ancl

Pacific States)

CONI'TRMADO (16/08)

Reunião da SINDIFIBRAS com o Sr. Quince (heaclof the
group of Sustainable Grorvth and Develo¡rmerìt, Dept DEVCO
c)

CONF'IRMADO

CONFTRMADO (16/08)

Sr. Wilson Andrade - Presidente clo Sindicato das lnclúrstrias

cle Fibras Vegetais no Estaclo da Bahia- SINDIFIBRAS -
Presiclent of the International Group of Hard Fibres of the F ood

and Agriculture Organization (IGFIF/FAO) and of the
International Natural Fibres Association (INFO)

)))))))))))))))) ) )) ) ) ),) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ),) ) ) )) ) ) ) )
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CONFIRMADA

-> Reunião sobre a Cota Hilton Beef- DG AGRI-Sra
RUEDA CATRY Cristina - Sr. Onofre (head of trnit) e Sr'
Lionel mesniltlrey (cleputy heacl of unit)

CONFTRMADA (18/07)

Reunião com o Embaixaclor Fercl inando NELI-l FEROCI

(Itália)

Conselheira Paula acom ha Sr. Embaixador
Reunião con-r o Sr. Joao Onofre, heacl of urlit B.l (relation

rvith Latin Arnerica)

FO O - By-proclucts - Odilson vai participar

Reunião cla SINDIFIBRÂS (Wilson Andracle) com os

representatttes BBA (Brazilian Business Affair) Sr. Rui Cunha

e cla APEX - Brasil, Sr. Alex Figueiredo, o Sr. Antlré Limp
(responsável pela Unidacle de Internacionalização da APEX) e

Sr. Piotr Kulka, (do CN de Brttxelas da Apex-Brasil).

brasileira

the Brazilian hilton Cota
clefinitions

OIC - cancliclatura
brasileira

LISTAS

l6h

l6:00

l6

Todo o clia

8h30

Rue cle la Loi,4l

DG AGRI

Cristina RUEDA CATRY
European Commission
Agriculture and Rttral Development DG

Unit B.I - International Affairs Il
Desk Officer Mercosur
L 130, 6115{
B-1049 Bruxelles
Tel: +32-2-299 58 93

Representaçño Permanente cla Itália
Rue du Marteau 5-l 1

1000 Bruxelas

DG AGRI
Cristina RUEDA CATRY
Agriculture ancl Rural Developnretrt DG Unit
B.l - InternationalAffairs II
Desk Officer Mercosur
L 130, 6115{
B-1049 Bruxelles
DG SANCO
Rue Froissart 101

Missão tlo Brasil

cle julho

Quarta 20 cle

julho

Sexta 22 cle

.iulho

Quarta 27 de
julho

Terça l6
agosto
Segunda 22

agosto
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Sesr¡nda l8

Sexta 15 cle

.julho

Sexta l5 de
julho

Quinta 14 de
julho

Quarta l3
julho

DEVCO

Representação Permanente tla França
Place cle Louvain l4
1000 Bruxelas

Representação Permanente de Portugal
Aventre cle Cortenbergh 12

1040 Bruxelas.

Missão clos Estados-Unidos

.hrlie Beraucl

Econom iclTracle Advisor
Economic Section
U.S. Missiott to the EU
Econontic A-ffairs Secliort
Rue Zinner l3
1000 Brussels
Tel: +(32)-(0)2-81 1-5057
Mobile:+(3 2)-(0)499-05053 s

Fax:+(3 2)-(0)2-s02-81 l7
E-mai I : BerauclJlr?state. sov

Representação Permanente tla Grécia
Rue Jacques cle Lalaing l9-21
1040 Bruxelas.

I lh30

l6:00

I l:30

16h30-17h30

l6:30

OIC - candiclatura

OIC - canclidatura
brasileira

OIC - candidatura
brasileira

Clonagem

OIC - cancliclatura
brasileira

Reunião da Conselheira Paula com o Sr. [nzo Barattini

- Reunião com o Ernbaixaclor Philippe Etienne (França)

Conselheira Par¡la acompanha Sr. Bmbaixador

- Reunião com o Embaixador Manuel Lobo Antunes (Portugal)

Conselheira Paula acompanha Sr. Embaixador

-> reunião ma missão clos Estados Unidos sobre clomagern

CONF'IRMADA

Reunião com o Embaixador Théocloros N. SOTIROPOULOS
(Grécia

Conselheira Paula acompanha Sr. Entbaixatlor

FDFAC: Alexancler Döring ok
FootlDrinkEurope (former CIAA): Mr Lorcan O'Flaherty ok,
Sra.Mella Frewen (Director General of FoodDrinkEurope),
Beate Kettlitz (Director Foocl Policy, Science ancl R&D)
Paraguai: Raul Silveiro ok
UECBV: Giuseppe Luca Capodieci ok (l llt)

¡ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) \ i ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) .) ) )
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JTI is the thircl largest tobacco colxparly in the rvorlcl. We

source tobacco leaf from Brazilancl otlter parts of tlre worlcl

CONFTRMADA (16/06) -> reunião anulatla
Reunião colt"t o Embaixaclor Peter Ternpel (Alemanha)

Eduardo nha Sr. Embaixador
-> Vicleo conferência na reunião inicial cla Missão Brasi leil'a a

Europa

Henrique Carryalho
European Conrnrission - Directorate-General for Tracle

Unit Cl - Sustainable Developrlent ancl SPS Issues SPS Teanl

- Sanitary ancl Phytosanitaryr export issues Rue cle La l-oi 170,

I040 Brussels, Belgium
Phone: +32.2.2967107
Fax: +32.2.29217 60

E-nrail : henrique.carvaltro@ec.etlropa.etl

CONF'IRMADA
-> Meeting on the genetically modified organisms (GMO)
issue

Participantes:

Africa elo Sul: Mr Thapsana Molepo oli
Argentina: Gastón María FUNES ok
Canadá: Karl Dupuis ok
COCtrRAL: Elena Berloni ok
trUROPABIO: Manuel Gomez e Beat Späth ok
Bstaclos Unidos: ok
FIDIOL:Nathalie ok

context of the BraziliEU
relations

OIC - canclidatura
brasileira

Missões inspeção
MAPA à Europa

To continue the process

ofexchanging
information
about exports of GMO
agricultural products to
the EU, after the
publication of
Regulation 61912011 on

the LLP of EU-non-
approvecl GMOs.

l5:30

10:30 às l2:30

r 0h30

Representação Permanente da Alemanha
Rue Jacques cle Lalaing 8-14

1040 Bruxelas.

trio tle entrntla do edifício tla Comissão
Rue Belliard 28

Encontro ás 10:10

Missão tlo Brasil

Semana tlo
l1 de jullto

Sexta 8 cle

julho

Segunda I I
cle.julho

Quarta l3

.julho
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Quinta 30 cle

junho

Terça 28 cle

.iunlro

Missão do Brasil

Missão rlo Brasil

I lh30

I 0h30

to cliscuss tobacco tracle

and agricultural policy
related issues in the

OGM

-> Reunião com o Sr. Michael Hach (EU Aftàirs Manager - JT
International)

GMO - MEETING - BRAZILIAN MISSION

proposed agenda:

- draft joint note to the EU institutions;
- Possible follow-up actions after the meeting rvith MllP .lo
Leinen, including another meeting with Menlbers of the
European Parliament. After that meeting, our Ambassadors
talked briefly abot¡t the suggestion, by Leinen, of tlteir
attenclance to an ENVI Cornmittee session. The Anlbassadors,
as far as I could understand, would prefer to arrange a meeting
rvith MEPs outside the European Parliament;
- LLP Regulation - clue to be publishecl at the end of June /
beginning of July;
- possible meeting with representatives from the private sector;
- GMOs in honey (EU Court opinion).

A CONFIRMAR após mudança de d¡ta !!!!

Participantes:
* Africa clo Sul: Thapsana Molepo: não
* Argentina: Ivanna Silva e Gaston Funes
f Canadá_ Karl Depuis ok, Tina Milanetti não está
* Estados-Uniclos: Barrie Williams ok Maurice House ok,
Elena Bryan Não
* Paraguai: Raul Silvero ok

John Ireland

)))
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Confirmação (20/0O

Reunião do Embaixador Rìcardo com produtores e

exportadores de açútcar (delegação de usineiros cle açírcar do

Nordeste).

Participantes:
Ambassaclo r Luiz Fel ipe LamPreia

Ecluardo Pereira e Femeira

Alexandre Meirelles
Marcos Antonio Dotlrado
Manoel Espinho
John Ireland

Reunião com a DG Agricultura Sr. José M. Silva Rodrigues,
DDG Sr. João Pacheco

(agenda Embaixador)

Participantes:

Ambassador Ricardo Neiva Tavares

Ambassado r LuizFel ipe LamPreia

Eduardo Pereira e Ferreira
Alexandre Meirelles
Marcos Antonio Dourado

1lh

16h

FEDIOL - The EU Oil and Protein meal

Industry
168, avenue cle Tervuren (bte l2)
B I150 - Bruxelles
Tel (32) 2771 53 30 - Fax (32)277t 3817
fediol@fediol.eu - http://www.fediol.eu

Missão do Brasil

DG AGRI
Rue de la Loi 130

8/l 88

Segunda 27
cle junho

Segunda 27

dejunho
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Sexta 24 de
junho

Quinta 23 cle

junho

Quinta 23 cle

.iunho

Quinta 23 cle

junho

Quinta 23 de

.junlro

The Hotel Stanhope - Brussels
Rue du Colnrnerce, 9

1000 Bn¡xelles

FDDIOL Secretariat

DG CLIMA
Avenue cle Beaulieu 5

COCERAL
Rue clu Trône 98

1050 Bruxelles

Restarlrant <<Cube>>

nre Belliard 196

1040 Bruxelles

Té1. :02.231.61.65,
h ttp : //www. restocu be. be/)

Reserva feita em nome do Sr. Doring

DG Dnergia
rue J.A. Demot24
1040 Bruxelles

th-13h

16h

l4h

12h45

llh30

APROSOJA

APROSOJA

APROSOJA

APROSOJA

-> the GA Conference "Safety in the food anrl feed chain:
situation in the trU antl international implications"

Envio inscrição [rluardo (08/06)
Envio inscrição Sec. Paula (15/06)

-> Reunião com o Chefe cla Uniclade de Trans¡roltes cla

Direção-Geral de Ação Climática, Philip Orven

Confirmado

Reunião do Sr. Marcelo l)uarte Monteiro coln mernbros da

COCERAL

CONFIRMADO (15/06)

Almoço com membros cla FEFAC

Confirmaclo

Reunião do Sr. Marcelo Duarte Monteiro com meurbros cla

DG ENERGIA

CONFIRMADO (13106)

(European Cornmission)
*Marc Schublin, Director of the European Investrnent lìuncl
(ErF)
*Jos Peeters, Managing Partner, Capricorn Venture Partners

[nvio inscrição Btluarrlo e Otlilson (24105\
CONFTRMAÇAO (26t05\
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CONF'IRMADO

* Celso Armando ok
-> Evento promoção tle carne brasileira - CHURRASCO

CONFIRMADO
Reunião corn o Embaixatlor Joseph MA'AHANUA
(Embaixada cle Ilhas Salomão)

Eduardo acom ha Sr. Embaixador
Reunião col'n o Sr. Marcelo f)uarte Monteiro - Diretor
Executivo - Aprosoja - Associação dos Prodtltores cle Soja e

Milho clo Estado cle Mato Grosso e Sr. Daniel Furla¡r Amaral
(ABTOVE)

CONFIRMADO
Reunião na Embaixada de Vantlatrt

[duardo acompanha Sr. Embaixador

Reunião cla APROSOJA com a COPA COGECA (Sr

Arnaulcl Petit)

CONF'IRMADO I
-> The EuropaBio Annual General Assembly Welcom
Session.
This session will offer you an overview of the latest E

priorities ancl trends relatecl to biotechnology throtrgh

interactive talks by:

tThomas Lönngren, Pharmaceutical Advisol'
tPaola Testori Director Genera DG SANCO

APROSOJA (3pessoas)

APROSOJA
Presidente: Glauber
Silveira

l9h-221t

l4h

th

r0h

l0h

11h15

buffet lunch
13H15 - 14H15

Chalet Robins
Sentier cle l'Embarcadère I

1000 Bruxelles

Embaixatla de Ilhas Salomão
Avenue Eclouard Lacolnble 17

1040 Bruxelas

Missão tlo Brasil

Dmbaixatla de Vanuatu
Avenue cle Tervuren 380
Chenrirt de Ronde
I 150 Bruxelas
COPA COGDCA
Rue cle Trèves 6l
1040 Bruxelles
02ls02.08.08

The Dominican Brussels Hotel
Rue Léopold 9
B-1000 Brussels

Terça 2l cle

-iunho

Quarta 22 cle

junho

Quinta 23 cle

junho

Quinta 23 cle

.junho

Quinta 23 cle

junlro

Quinta 23 cle

junho
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T-erça 2l de

-iurrlro

Ter'ça 2l de

.junho

Missão rlo Brasil

SEMINARIO no Parlamento europeu

RoomASPl E2
Interpretação: FR, EN, ES, PT e IT e DE
passiva

rsh

th a I lhl5 120 pessoas no rnáximo

-> Reunião corn o Sr. Otávio Cançarlo (MAPA), Celso
Armando (JBS) e Mal'cos Campos (responsavel lvennectiua
JBS)

-> Evento promoção de carne brasileira

The seminar rvill be promoted by trvo MEPs, who rvill send the
invitations:
- Mr. José lgnacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA,
Chairman of the Delegation to the Euro-Latin American
Parliamentary Assembly; and
- Mr. Luis YANEZ-BARNUEVO GARCIA, Chairrnan of the
Delegation for relations rvith the Mercosur countries

There will be a specific panel concernirrg grains (imports from
Brazil and its significance to the EU marliet), in which Mr.
Stefan Vogel, from COCERAL, will take part as speaker.

CONFIRMADO

Participamtes :
* Karsten Daum ok - BDSI's parlicipation - inclírstria alemã cle

doces e chocolate
* Mrs Liz Murphy, Director, International Meat Tracle
Association (IMTA) - Beef Panel
* Mr V/oll'gang Christ, Plesident, Eulopean Egg, Poultry and
Game Association (EPEGA) - Poultry meat Panel:

CONFIRMADA
* ÚNICA: Géralcline não pocle
* UBABEF: Aclriano Nogueila Zerbini ok
* CITRO Vita : Fernando Capra ok
* BBA ok

)l) ) ) .) i 't ) ) | ) l
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Reunião corl'r o Embaixador Tuala Falani CHAN TUNG
(Ernbaixacla cle Sarnoa)

Eduardo acomDanha Sr. Embaixador
-> reunião com o Rui Cunha e Alex Fegueiretlo
(APEX/BBA)

CONFIRMADA 6t06

Reunião com o Sr. Henrique.CARVALHO (DG TRADE)

CONFIRMADA t7
-> reunião com o Embaixador Nelson Santos ( Ernbaixada cle

Timor-Leste)

[duar¡lo acom ha Sr. Embaixador
Reunião na DG AGRI sobre Cota Hilton
Sr. LionelMesnicllrey, Sr.Garcia Navarro e Sra. Cristina Rueda

CONFIRMADA
-> Reunião com a Bmbaixadora Brave Rona NDISALE
(Embaixada de Malauí).

Eduardo acom Sr. Embaixarlor
Reuniaõ corll a DG-SANCO (Sara Perucho - l-orenzo Terzi)

CONFIRMADA

-> reunião prévia às apresentações no Parlalnento Europeu (clia

21

repassâl'os temas do
seminário

SPS Issues - Otávio
Cançado

Dr. Graziano - FAO

Cota Hilton - Otávio
Cançado

Dr. Graziano - FAO

To present Mr. Otávio
Cançado ancl cliscuss

the main SPS issues
between Brazil ancl the
EU as a preparation for
the next SPS mechanism
meeting

Churrasco e seminário
PE

ilh

rsh

10h

llh

l 2h30

13h

I 6h30

18h

Bmbaixada de Samoa
Avenue rfe I'Orée 20 - bie 4.

Missão do Brasil

DG TRADE
Rue cle La Loi 170,

1040 Brussels
Embaixada de Timor-Leste
Sqrrare Eugène Plasky 92-94
1030 Bruxelas

DG AGRI
Lionel Mesnicllrey's offi ce

Rue de la Loi 130

Embaixada de Malaui
46, avenue Hermann Debrotlx
I 160 Bruxelles

DG SANCO
Lorenzo's offìce
(2nclfloor, 094, rue Breyclel 2)

Missão do Brasil

Sexta l7 de
junho

Sexta l7 cle

junho

Seguncla 20
ile.iunho

Segunda 20

cle -iunho

Seguncla 20

cle junho

Segunda 20
cle junho

Seguncla 20
cle junho

Segunda 20

de iunho
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Qrralla l5 de

.ltrnlto

Quarta l5 cle

junho

Quarta l5 cle

.iunho

Quarta l5 cle

junho

Terça 14 de
junho

Terça l4 cle

junlto

Terça l4 cle

.junho

Ilmbaixa¡l¡ tle Fiji
Stlttitt'e Plirskr 9l-9J -
1030 Bruxclles

Bmbaixada de Tuvalu
Avenue Edouarcl Lacomble l7 Belgium-
1040 Bnrxelles

Embaixatla tle Seicheles
28, boulevarcl Saint Michel, box 23

1040 Bruxelles

Buropean Commission
Borschette Building
Rue Froissart, 36
Brussels
Room 0A

Embaixada de Grenacla
24, avenle Toison d'or
1050 Bmxelles

Embaixada Botsuana
169, Avenue de Tervul'en
1 150 Bruxelles

Missão do Brasil

l7h - tbc

t6h

l5h

8:30 - l3:00

1 6:00- I 6:30

15h

I rh

Dr. Craziano - trAO

Dr. Graziano - FAO

Dr. Graziano - FAO

Dr. Graziano - FAO

Dr. Graziano - FAO

Ileunião colìì o llnrbaixaclol'Peccli Vunin'nqa VOCliA
(Enrbaixacla cle Fiii)

[du¡nlo aconrlranha Sr. fùnlllairatlor'

Reunião corn o Embaixaclor Tine Leuelu (Ernbaixacla de
Tuvahr)
Eduardo acomDanha Sr. Emhaixador

-> Ret¡nião com a Embaixatlora Vivianne FOCK TAVtr
(Embaixacla de Seicheles)

Dduardo acomDanha Sr. Embaixador

-> 23rd Bn¡ssels Development Briefing on Addressing ACP
nutrition seculify: the l<ey role of Agriculture

Envio inscrição Sr. Bem, Sec. [duartlo, Sec. Paula, Ad.
Oelilson e Min Carlos den Hartog (09/06)

CONFIRMAÇAO (10/06)

Reunião com o Embaixaclor Stephen FLETCI-lER (Embaixacla
de Grenada)

Eduartlo acomDanha Sr. Embaixador

-> Reunião com o Embaixador Samuel Otsile OUTLULE
(Embaixacla Botsuana)

Dduartlo acompanha Sr. Embaixador

Encontro do Emb. corn jornalista brasileiro do Brasil
Econômico, no quadro de programa cle visita cla Comissão

(e¡nail Dduardo f 0/06)

r ) ) i.) )) ) ) ) )r)l ))) l) ) ì ))l ì).)) ) ))) ) ) t )) t))) ) ) )) ) )



Relatório  (1020067)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 157

(( (( ({ í{(( ( í(( ( ( t r í(i ( ( (( ( ( ( l(

proclutos brasi leiros.

Um segundo grupo iguahnente cla FAEP estará etn visitas no

mês de junho e urn terceiro no mês de setembro.

CONFIRMADO (por Odilson :20105)

-> Reunião com o Bmbaixador Mohametl Motlssa
CFIEIJEM (Embaixacla de Djibouti)

Bdr¡ardo acomfianha Sr. Bmbaixador
-> Reunião com o [mbaixador Patrick Ignatius GOMES
(Embaixacla cla Guiana)

Ecluardo acomDanha Sr. Embaixador
-> Reunião com o Sr. MEDRANO DE PALACIO.Iainre e

Sra. Walesl<a

CONFIRMADO (08/06) -< Otlilson e Sec. Paula vão
-> Reunião corn o Embaixador Carlos Gustavo dos Anjos

Dtluardo acomnanha Sr. Embaixador
Conference < Commodities and Raw Matel'ials: Challenges
and Policy Responses >>

Odilson enviou sua inscrição (07106)

Dr. Graziano - FAO

Dr. Graziano - FAO

Seminário

AE2, entre las 16. l5 y
las 18.30

Dr. Graziano - FAO

l0lì

I lh

nh

r 5h30

Bh30-1 Bhl 5

Bmbaixatla de Djibouti
204, avenue Franklin Roosevelt
1050 Bruxelles

Imbaixada tla Gltiana
Av. Du Brésil, l2
1000 Bruxelles.

Parlamento Europeu
13 G 102 ou 108

Bmbaixada de São Tomé e Príncipe
175, avenue cle Tervt¡eren
I 150 Bruxelles
Charlemagne Building 170

Sarah Dubrulle
BEPA Conferences Team
BERL 5/332
Tel. +32-2-298.41.63
Mobile +32 498 98 46 94
Fax +32-2-299.82.97
Conference Website:
h ttp ://ec. er¡ ropa.eu/bepa/experti se/conference
s/rarv nraterials/index en.htm

Sexta l0 cle

.iunho

Sexta l0 de

.junho

Sexta l0 de

.junho

Sexta 10 de

-iunho

Terça 14 cle

.iunho
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Quarta I cle

.iunho

Quarta 8 cle

junlro

Terça 07 cle

junho

Missão tlo Brasil

DG SANCO
Breydel no4 - 1000 Bn¡ssels
(brrilcling: 8232 office: 4lB9)
Chantal Bruetschy
Heaclof unit, DG SANCO.E.6.
"hurovation and Sustainability"
EUROPEAN COMMISSION
Tel: +32 2296 23 62

Missão do Brasil

lsh

l0lì

1 0h30

A comitiva é composta
por Diretores e técnicos
da FAEP, clo SENAR,
da SIMA, clo IAP, clo

Canal Rural e por
diversos Presidentes de

Sinclicatos de produtores
Rurais do Paraná,
formando um grupo de

35 pessoas, para essa

visita no mês de maio.

Clonagenr
NovelFoocls

- Seminário
- churrasco

Missão da FABP (Fecleração da Agricultura clo Estado do
Paraná) em Bruxelas -2o grupo encabeçado pelo Diretor
Fianceiro cla FAEP, Sr. Jõão Luiz Roclrigues Biscaia

A FAEP elaborou essa viagem técnica voltacla para o Agro-
negócio, afim de descobrir e mostrar aos seus técnicos e aos

Presiclentes de Sindicato, as práticas agrícolas na Europa.

Em Bnlxelas, a FAEP gostariam de discutir sobre leis e
políticas agrícolas na União Européia. Sobre a questão clas leis
que dizem respeito aos transgênicos, sobre os procftrtos
utilizaclos ou proibiclos na Europa, sobre impoltação cle

Reunião com a Sra. Chantal Bruetschy (DG SANCO)

CONFTRMADO (r8/0s)

Reunião com o Sr. Rui Cunha, e Alex liguciredo sobre
seminário cla agricultura brasileila no Parlamento e o
chrlrrasco.

First Secretary Ecluarclo FERREIRA
* Canadá:
Amtrassador Ross Hornby
Tina Milanetti
Karl Dupuis
* Estados Unidos

CONFIRMADO (20105)

i)).:))i;i)))))) )))))i),ì ))i):)t)I) ))jì) :: 
J
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Comitiva técnica (Tpessoas):
t Enori Barbieri - Presidente da CIDASC (Cornpanhia

Integracla de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina);
* Roni Tadeu Naschenveng Barbosa - Diretor de Defesa

Agropecuária da Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa

Catarina;
* Ricardo de Gouvêa - Secretário Executivo do Sindicato

da Intústria de Carnes e Derivados de Santa Catarina;
* José ZeferinoPeelrozo - Presidente cla Fecleração cla

Agricultura e Pecuária de Santa Catarina;
* Anna Cristina Bellani - Assessora da Secretaria da

Agricultura e da Pesca de Santa Catarina
* Ricardo Scherer - Engenheiro Agrônomo e Consultor;
* Fabiana Paula Matte Rodrigues.

Reunião clos Embaixadores de Brasil, frica do Sul, Argentina,

Canaclá e Estados Unidos coln o eurodeputado Jo Leinen
(Parlamernto europett) Grupo da Aliança Progressista clos

Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Alemanha
jo.leinen@europarl.europa.eu

w. do? I arr su a se:PT &id= 4262

* Àfrica do Sul:
Ambassador Dr Anil Sooklal
* Argentina:
Ambassador Jorge Remes Lenicov
Mr GabrielMartinez
Ms lvanna Silva
t Brasil:
Ambassador Ricardo NEIVA TAVARES

Attaché Odilson SILVA

I 2h30Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 12G205

60, rue Wieftz / Wieúzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32 (0)2284 58 42
Fax : +32 (0)2284 98 42

Ter'ça 31

maio ou

I junho
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Sexta 27
lnalo

Quinta 26 cle

rì-talo

Quinta 26 cle

lllalo

Quinta 26 de
Ínalo

Missão clo Brasil

SJ Berwin
Square cle Meeûs 1

1000 Brussels
For queries, please contact Fatima
Ouriaghli
E fatima.ouriaghl i@sj berwin.com
T + 322 5ll 53 40

Cravo e Canela
Chaussée de Charleroi 227
1060 Bruxelles

Missão do Brasil

llh

1 th30-20

13h

I 0h30

Carne suína e

bovinos vivos

Almoço

OGM

Reunião entre o Sr. Elnbaixador Ricardo Neiva Tavares e o
Secretário da Agricultura cle Santa Catarina
Deputado Federal João Rotlrigues, e sua comitiva

CONFIRMADO (TEL S07/desptel 309)

A Drinks and Canapés Evening to mark the extension of SJ
Berwin office in Brussels

guest speaker: Cecilio Madero - Deputy Director General -

Directorate General for Competition

Bnvio inscrição Eduardo e Odilson (17105)

CONFTRMADO (20los)

Almoço com o Sr. David Lloyd e Sr. Marh Ball (REPER
Reino-Uniclo)

CONFTRMADO (17l0s)

Reunião preparatória para a reunião com o Sr. Jo LEINIIN
(Parlamernto europeu)

CONFIRMADA
*Africa do Sul oh
* Argentina: Gabriel Maftinez, Ivana Silva e Gaston Funes.
* Canada : Tina e Karl Depuis
* Estados Unidos: oh - Maurice House, Cynthia Guven
(Senior Attaché) , J. Barrie Williams, Greg Garrarnone e Elena
Bryan

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) )) ) t) ),)) ) ) )) ),) )) ) ) ) ) )) )) )) t ) ) ) ) ))
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

Ministério da Agriculturao Pecuária e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio - SRI

RELATÓRIO FINAL

Período: 20L0 a20t4

15 de outubro de20L4

Odilson Luiz Ribeiro e Silva

ADIDO AGRÍCOLA

MISSÃO DO BRASIL JUNTO À UNIAO EUROPÉIA

,)
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Savini

CONFIRMADA

Special COMAGRI meeting - Committee on Agrictt
Rural Development - disct¡ssions on food security ancl

scarcity

Iture ancl

fesource

Envio insc Eduartlo e Odilson -> Não foram
Missão tla FAEP (Feclelação da Agricultura clo Estado tlo

Paraná) em Bruxelas -1o grupo - Sr. Livalclo Gemin, qtle é o

Diretor cla FAEP

A FAEP elaborou essa viagem técnica voltacla para o Agt'o-

negócio, afim cle clescobrir e ¡nostrar aos seus técnicos e aos

Presiclentes cle Sindicato, as práticas agrícolas na Europa.

Em Bruxelas, a FAEP gostariam de clisctltit sobrc leis e

políticas agrícolas na União Européia. Sobre a qtlestão das leis

que dizem respeito aos transgênicos, sobre os procltttos

utilizaclos ou proibidos na Europa, sobrc inrpoltação de

proclutos brasileiros.

CONF'IRMADO

35 pessoas (30 agricultores*comitiva)

Pauta para a visita:
Assuntos:
- Mercado Mundial de grãos

- Perspectivas cla Europa sobre irnportação
- Meio Ambiente e reflorestamento na Ettropa

- Leis de sobre lcos e iciclas

Brazilian vision

A comitiva é composta
por Diretores e técnicos
da FAEP, do SENAR,
cla SIMA, do IAP, clo

Canal Rural e por
diversos Presiclentes cle

Sindicatos de proclutores

Rurais clo Paraná,
formanclo um grupo de

35 pessoas, para essa

visita no mês cle maio.
Um segunclo grupo
igualmente da FAEP
estará em visitas no mês

de junho e t¡m terceiro
no mês de setembro

9lì30-l2h

r4h

Parlamento Europeu - HemicYcle

Missão tlo Brasil

Quarta 25 de

nlalo

Quarta 25 cle

maro
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A Organização tlas Cooperativas Brasileil'as (OCB)
-> Expedição Safra Europa

Os principais objetivos da expedição são: colocar a agrictlltttm
na mídia, melhorar a imagem do campo na cidade e

desenvolver estr¡clos econômicos sobre o plautio' a collteita e a

oferta de grãos no país (soja e rnilho).

Reuniões previstas:
* 9h: Missão do Brasil
*10h30: COPA-COGECA - Sr.Arnaucl Petit e

Sr. Paulo Goveia ok
* 14h30: DG AGRI - Lionel Mesnildrey oh
* l6h: Parlamento Europeu - Sr. Martin Hatrsling - não potle
+ 17h30: COCERAL - Sra. Teresa Babuscio ok

Pub Night

Odilson OK (18/04)
Eduardo (27104)

CONFIRMADO

Estaremos em 06

pessoas: um repófter e

um cinegrafista cla

RPCTV, um fotógrafo e

urn jornalista da Gazeta,
um analista da OCB
Nacional e um analista
da OCB do Paraná.

Pub Night

th-l 8h

lll^ß0-201t

BRUXtrLLBS

*10h30: COPA-COGECA - Sr.Arnaud

Petit e Sr. Paulo Goveia OK (12104)

Rue cle Trèves 6l - 1040 Brttxelles

* 14h30: DG AGRI - Lionel MesnildreY

OK (13/04) - Rue de la Loi, 130

* 17h30: COCDRAL - Sra. Teresa

Babuscio OK (02/05) - Rue du Trône 98,

1050 Bruxelas

Patricia Medeiros
Analista de Mercaclo
Gerência cle Apoio do Desenvolvimento
em Mercados
Organização das Cooperativas Brasileiras
(61)3217 2t3t

Missão rlo Canatlá

The Agriculture, Fisheries ancl Environment
section of the
At The Wild Geese

Avenue Livingstone 2-4,
1000 Brussels

B REU.AGRI-ENVI@international. gc.ca

T el. 0217 41.06.78 (KellY Moore)

Seguncla l6
de maio

Quinta l9
n'¡alo
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Reunião com o Sr.Karl DuPtt

CONFIRMADO (28/04)
is (Canaclá)

Seminar on the Agricultural Impact
Negotiations behveen the EU antl Mel'costrr

High-level speal<ers will pa|ticipate in the evcnt rvhiclt rvill be

hoste¿ by MEPs Mr Jean-Pierre Atrtly anrl Mr Michel

Dantin.

Copa-Cogecastrorrglyopposesthebilateraltradeliberalising
talks, wal'ning they rvill have a drastic impact on the EU

agricult're ,"õtot. impacts of a pote'tial agreetnettt on the FU

nieat, sugar, frttit juice atlcl maize sectors will be presentecl at

the high-level Seminar'

of the Tr'¿rde

Association Agreement Shelby Mattltews, Chief Policy

Advisor

trade perspectives of' theCOPA COGECA - Mercosur -

alU

Argentina
Brasil
Paraguai - I lh30

cla Uniclade D4)

CONFIRMADO
-> reunião com o Sr.Dr. Conratl von
Affairs Europe, Miclclle East & Africa), Stephen Waterc

(lnternationai regulatory leacl), e Annich Pleysier (EMEA

regulatory leacl)

l(nnlcke (Covet'tt tnent

CONFIRMADO

Melcosul-UE

MONSANTO

I 7h-1 th30

1 lh30

r 0h30

r0h

Missão do Brasil

Parlamento BuroPett
(JAN - Salle 6Ql)

Missão tlo Brasil

Belliarcl232
office 021094

Missão do Rrasil

Seguncla 02

rnaio

Segunda 02

maio

Sexta 29

abril

abril

Quinta 28

abril
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio - SRI

RELATÓRIO FINAL

Período: 2010 a2014

15 de outubro de2014

Odilson Luiz Ribeiro e Silva

ADIDO AGRÍCOLA

MISSÃO DO BRASIL JTINTO À rrt{ñO EUROPÉIA
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Savini

CONFIRMADA

Spec Ial COMAG RI meeti tlg Courmittee oll Agric TI Iture ancl

Rural Deve
scarcity

loprn ent d scusslol.ls ot't foocl sec rurity atld fesoU Ice

Envio insc Eduardo e Odilson -> Não foram

Missão tla FAEP (Federação da Agrictt Itt¡ra clo llstaclo tlo

Paraná) em Brtlxelas -lo grttpo - Sr' I-ivalclo Getnin, qtle é o

Diretor da FAEP

A FAEP elaborou essa viagern técnica voltada para o Agt'o-

negócio, afim cle clescobrir e mostrar aos setìs técnicos e aos

Presiclerttes cle Sinclicato, as práticas agrícolas tta Euro¡ra'

Eln Bruxelas, a FAEP gostariam de discutil sobre leis e

políticas agrícolas na união Européia. Sobre a questão das leis

que clizem respeito aos transgênicos, sobre os ¡rrocltttos

ritilizaclos ou proibiclos na Ettro¡ra' sobre impoltação cle

proclutos brasileiros.

CONFIRMADO

35 pessoas (30 agricultores*comitiva)

Pauta para a visita:
Assuntos:
- Mercado Mundial cle grãos

- Perspectivas cla Europa sotrl'e importação

- Meio Ambiente e reflorestamento na Euro¡ra
S- Leis cle sobre tran tcos e ciclas

Brazilian visiolt

A comitiva é cornposta
por Diretores e téclticos
da FAEP, do SENAR,
da SIMA, clo IAP, do

Canal Rural e por
cliversos Presidentes cle

Sind icatos de proclutores

Rurais clo Paraná,

for¡nanclo um grupo cle

35 pessoas, para essa

visita no mês cle maio.
Urn segundo grtt¡lo
igualmente da FAEP
estará em visitas no ntês

cle junho e um terceiro
no rnês cle seteurbro

th30- 1 2h

l4h

Parlamento [uroPeu - HemicYcle

Missão do Brasil

Quarta 25 cle

lllalo

Quarta 25 cle

maio
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'Ierça 24 de
lì1alo

Terça 24 cle

malo

Segunrla 23

lnaio

Quinta l9 e
sexta 20 de

maio

Missão do Brasil

European Parliarnent
Place clu Luxernbourg
room 6Ql
JAN 6Ql - bâtiment Jozsef Antall, 6eme

étage, salle Ql

trESC Jacques f)elors builtling
99 rue Belliard,
B-1040 Brussels

Charlemagne builtling
Rue de Ia Loi, 170

B-I040 Bnrssels
Belgium

l6h

9h-12:30

9lì30-18h30

I 9/05: I 0- I th20
20/05:9h l3h I 5

Título proposto para o
evento: EU-Mercosur
trade agreement inrpact
on agriculture - the

An international
conference o¡r
global food security

Reunião com o Sr. Rui Cunha, e Alcx Figueirctlr
seminário da agricultura brasileira no Parlanretttr
churrasco.
Preserrtes: Ministro Ronalclo, Acl. Oclilson, Sec. Ilduardr

-> Gaston Franco, Member of tlte Euro¡rean Parliarnertt
Chair of the Euro¡rean Parliament Intelgroup on "t
Change, Biocliversity and Sustainable Developnlent" - r

entitled "The Challenge of Invasive S¡lecies and T)esf

Insects.tt

[nvio inscrição Btluardo e Odilson (12l05)/confirrnar
(20/05)
*09:00 - 09:40: Introduction
*09:40 - 10:10 Session I - Plant health and pests: the e
of the recl palm u,eevil
*10:10 - 10:40: Session 2 - grey squirrels ancl otlter iuv
mammals
*10:40 - 1l:10 Session 3 - Animal welfare and health
*11:10- 11:40 Session 4 - The role of research, prevenl
ancl public action
*11:40 - 12:30 Panel discussion and conclusions

Footl for Everyone - Towartls a Global Deal
organised by the European Bconomic antl So
Committee,
in cooperation with the European Comnissio

Envio inscrição do Bduarrlo e Otlilson (2710
CONFIRMADO(12105')

-> Conference on "Crisis matragelnent in the l'ootl cha

Inscrições de Etluardo e Otlilson feitas (06/04)

Confirmação Odilson e Etluardo (ll104-17105\

j.'j ))) ll );)t)
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A Organização tlas Cooperativas Brasileiras (OCR)
-> Expeclição Safi'a Europa

Os principais objetivos cla expeclição são: colocar a agricttltttra

na mídia, Inelhorar a imageln clo campo lla ciclacle e

desenvolver estudos econôlnicos soble o plantio, a collteita e a

oferta de grãos no país (soja e rnilho).

Reuniões previstas:
* 9h: Missão do Brasil
t 10h30: COPA-COGECA - Sr.Arnatrcl Petit e

Sr'. Paulo Coveia ol<
* 14h30: DG AGRI - Lionel Mesnilclrey oh
* l6h: Parlamento Ettro¡reu - Sr. Martin Hattsling - não ¡rotle
* 17h30: COCERAL - Sra. Tet'esa Batruscio oh

Pub Night

Oclilson OK (18/04)
Eduarclo (27104)

CONFIRMADO

Estaremos em 06

pessoas: urn repófter e

um cinegrafista cla

RPCTV, um fotógrafo e

urn jornalista da Gazeta,
um analista da OCB
Nacional e ttttt arlalista
da OCB do Paraná.

Pub Night

th- I th

171ì30-20h

BRUXELLDS

*10h30: COPA-COGBCA - Sr.Arnatrcl

Petit e Sr. Paulo Goveia OK (12104)

Rue de Trèves 6l - 1040 Brtrxelles

* 14h30: DG AGRI - Lionel MesnildreY

OK (13/04) - Rue cle la Loi, 130

* 17h30: COCBRAL - Sta. Teresa

Babuscio OI( (02/05) - Rue clu Trône 98,

1050 Bruxelas

Patricia Medeiros
Analista de Mercaclo
Gerência cle Apoio do Desenvolvimento
ern Mercados
Organização clas Cooperativas Brasileiras
(61)3217 2131

Missão rlo Canatlá

The Agricultule, Fisheries and Environment
section of the
At The Wilcl Geese

Avenue Livingstone 2-4,
1000 Brussels

BREU.AGRI- ENV l@international. gc.ca

T el. 0217 41.06.78 (l(elly Moore)

Seguncla 16

de lnaio

Quinta l9
maio
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Seguncla 9 cle

maio

Qurata 04 de

lnalo

Terça 03 cle

rnaio

Terça 03

lìlalo

COPA-COGECA meeting Room A
6l rue cle Trèves
1040 Bnrssels

Missão do Canadá
Avenue de Tervttretr, 2,
1040 Bn¡xelles,
Tel:32 (0)2 741 06 36
Fax:32(0)27410629
rn i chel. f. I anclry@ i ntemational. gc.qa

European Seafoocl Exposition 201 I

in Brussels

Residôncia do Sr. [,mbaixatlor
Ivan Cannabrava
Av cle Tervr¡ren 245
I 150 Bruxelles

Missão do Brasil

t5h

r Bh-20h

r 0h30

Equinos

AGENDA

1- WELCOME
2- STATE OF
PLAY/DEVELOPMEN
TS: UECBV
3- STATE OF PLAY TN

EACH COUNTRY:
Argentina, Australia,
Brazil, Canada, México,
New Zealand, Uruguay
4- NEXT STEPS
5- VARIA

GLOBALG.A.P News
Conference at European
Seafood Exposition
201 I in Bn¡ssels -

I 1-l2h

Coquetel de despeclicla

-> the follow-u¡r of the plans of action and the recent au,

the FVO
-> The aim of that meeting woulcl be to share inf'ortnatic
following the FVO visits and to cliscuss the next ste¡rs.

Argentina: Gaston Funes e Min. Gabriel Martinez
Austrália: Matthew.Koval OI(
Brasil: Odilson e Echrardo OI(
Canadá: Dr Michel Lancfiy e Sra. Tina Milanetti OK
México: Lr¡is Martin ez OK
Nova Zelânrlia: Steve.Ainsrvorth OK
Uruguai Martin Alvez OI(
UECBV:Jean-Luc Mériaux OI(

CONFTRMADO (20104)

FERIADO

-> Coquetel de despedicla

CONFIRMADO presença Eduardo (01/04)

Reunião coln a Sra. Mirtha Lol'ena Gimenez - Courme
Attaché / Embassy of Paraguay

CONFIRMADO (28104)

t)))
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Seminar on the Agricultural Impact
Negotiations betrveen the EU antl Mercosur

High-level speakers will partici¡tate in the event rvhich will be

hoste¿ by MEPs Mr Jean-Pierre Autly and Mr Michel

Dantin.

Copa-Cogeca strongly opposes the bilateral trade liberalising

talks, wa-rning they ivill have a clrastic inrpact on the EU

agriculture ,"õtor. impacts of a potential agreenretrt on the EU

nieat, sugar, frttit juiie ancl maize sectors rvill be presentecl at

the high-level Seminar.

of the Tratle

Reunião com o Sr.Karl DuPuis (Canaclá)

CONFIRMADO (28/04)

Association Agreement Shelby Matthervs, Chief Policy

Advisor

at

trade perspectives of theCOPA COGtrCA - Mercosttr -

Argentina
Brasil
Paraguai - I lh30

Conratl von K¡mel<e (Government

Affairs Europe, Miclclte East & Africa), Stephen Waters

(lnternational regulatory leacl), e Annich Pleysicr (EMEA

regr.rlatory leacl)

-> reunião com o Sr.Dr.

CONFIRMADO

cla Uniclacle D4)

CONFIRMADO

Mercosul-UE

MONSANTO

1 7h-l 8h30

I th30

1 0h30

l0h

Missão do Brasil

Parlamento EuroPett
(JAN - Salle 6Q1)

Missão tlo Brasil

Belliarcl232
office 021094

Missão do Rrasil

Segunda 02

maio

Seguncla 02

lìla lo

Sexta 29

abril

Quinta 28

atrlil

abril
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Quarta 27

Terça 26 cle

Abril

Quarta l3
abril

Quarta 13

abril

DG SANCO

BRASILIA

Reunião cle Parlarnentares Europeus
corn o Ministro cle Estaclo

Parlement européen,
Bât. Altiero S¡rinelli, 12C310,
60 rue Wieftz, 1047 Bruxelles
(assistente Sra. Deilie Röhr).

European Bureau for Conservation
and Developnrent (EBCD)
Secretariat of the Intergroup on Climate
Change, Biocliversity and Sustainable
Developrnent
Rue cle la Science 10.

Bnrssels 1000. BELCIUM

Ph/Fax: 32 (0)2230 301018212
Mob: 32 (0)474 49 4l 59
Website: \u ly.qþsclpfs

I 0h30

r5h

l5h

r 4h30- r 4h5s

Apresentações

l5 deputados
confinnados com mais
l0 ou 15 assessores e

interpretes

-> reunião com o Sr. Lorenzo Terzi (DG SANCO-novo

O encontro da missão clo Parlamento Europeu conr o Sen

Ministro rle Estatlo

CONF'IRMADO

O hearing em INTA sobre o Mercosul será no clia l3 cle ,

Seguintes olaclores:

Mario Ci¡noli (ltalian)
Luis Esteban González Manrique (Peruvian)
Alfredo Valladão (Brazilian)
Dirh Vantyghem (Belgian)
Arnaud Petit (French) COPA-COGECA

-> Encontro corÌl a deputacla UIril<e RODUST, "Slradou
rapporteur" (Grupo Social ista)

OBS: a deputacla fala alemão e un-r pouco cle inglês

Parliament and co-chair of the European Parliament Inte
on "Climsle Change, Biocliver.siDt and Suslainobl e

Det eloptnenl " .

))t))) )ì)))))))



Relatório  (1020087)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 173

, í íí ( (( ( ( { (ít ( (i ( ((({ i((( ( (( ( (( ( ( ((í{ ( ( ({ { { i I i

Reunião com o Sr. Dtluardo Mulas e Sr. Renato Adtlis
(EPPA)

CONFIRMADO (01/04)

-> O Embaixaclor Ricardo Neiva Tavares cotrv irlou a

Embaixacl ora Ana P atla Zacarias, Represe ntante Permanetrte

Alterna cle Portugaljunto à uE e futura chefe cla Delegação cla

UE no Brasil uma visita à Missão

EDUARDO DE FERIAS
DO 11104 AO 20/04. Volta a tr¿rbalho dia
26104.

Reunião sobre "The Bconomics of Ecosystems antl

Biotliversity: Implementing TEBB"

Odilson enviou inscrição a28103

Mr. Theocloros lakaki Membel of the Etrro

-> diferentes intereses

do Brasil na politica e
no mercado ettropell

r 0h30

r6h

l2h- 14h

Avenue cles Arts l0-l I Bte.l 0

1210 Brussels
Tel. +3222307042
P¿y +3222310822

Missão do Brasil

[duardo Mulas - Aclviser
EPPA sa/nv
Place clu Luxernbottrg/Luxembut'gplein 2 |

Be-1050 Brttssels
tel+322735 82 30lfax +322735 4412
www.eppa.com
wrvw.reaclt i mpact.com

Missão do Brasil

trDUARDO DE FERIAS
DO 1 Il04 AO 20/04. Volta a

trabalho clin 26104.

Duropean Parliament
Altiero Spinelli building
room ASP 43H1.

Kathleen FIGUEIREDO LAISSY
Eu Parliarnent Liaison Officer

Quarta 6

abril

Sexta 08
abril

Terça 12 cle

abril
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Terça 5 Abril

Segunila 4
abril

Sexta I abril

Missão tlo Brasil

UBABEF
Alejandro Ávila
Alonso & Asociados

Missão do Brasil

Ann Grappin
Senior Manager,
Global Trade Policy
Yum ! Restar¡rants Intemational
Ann.Grappin@Yum.com
Mobile:+972-567 -0554

Missão do Brasil

Gonçalo Almeida Simöes
Assessor Parlamentar
Eurodeputacla/MEP Paträo Neves
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli- 088101
60, rue Wieftz / Wiertzstraat 60
B- 1 047 Bruxel les/Bn¡ssel
Tel. : +32 (0)2 283 78 97
Fax: +32 (0)22849897
goncalo.al meiclasimoes@euroDarl.er¡ropa.eu

Tel' +32 (0) 9 264 87 26
Fax: +32 (0)926481 95
Secr: *32 (0)926487 27

+32 (0) I 264 52 68
m a i lto : ma m on (a)Þsb.viÞUeqn1. bq

l5h

I 5h00

l 5h30

-> to discuss the
ongoing EU poultry
quota issues that affect
Brazilian poultry exports
for our KFC and Pizza
Ht¡t businesses
-> to discuss the new
clevelopments on the
EU/Mercosur Free
Trade Aqreement

Reunião do Embaixador com o Dr. Francisco Turra
(UBABE)

CONFTRMADO (17103)

Reunião corn a Sra. Ann Grappin (Yum! Restaurants
International)

(Ytrm is the parent conlpany of KFC, Pizzallut anclTac

Quick Service Restaurants)

CONFTRMADO (2sl03)

-> Reunião corn o Sr. Gonçalo Almeida Simões/ Assesr

Parlamentar Eurodeputada/MEP Paträo Neves

CONFTRMADO (31/03)

) ) ) ) ) ) ) ) ) t )) ) ).).) ) ) ),) ) ) .)),) ) ) ) ) ) )) ) t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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Government
Dominique Ristori, Director General, Joint Research Centre

Other presentations:
Policy views from European Commission' Ettropean

Parliament, EU Member States.

Presentations from the scientific' business and NCOs

communities.

Envio 1

-> Reunião com o Sr. Paul Reiderman (Di retor)

CONFIRMADO 30/03

Prof. Marc Van Montagu, Professor Dulce de Ol lvetra
(UFRJ)

CONFIRMADO 31/03

-> FAO
-> -PAC

Plant Research

l5h

r 0h30

Conselho BuroPen
The Justus Lipsitrs
rue cle laLoi 175,
B-1048 Brussels

Assistant Ms Lise Floris tel 93 8l

Blizabeth Willoclts
Heaclof Unit
DG B I Agriculture
EU Council Secretariat
Office JL 40 40 DH 41,

rue cle la Loi 175,

B-1048 Brussels
Tel + 32 (0)2281 62 16

Fax+32 (0)228175 57

email
el izabeth.wil locks@consilium.europa.eu

Missão tlo Brasil

Plof. Marc Van Montagtt
Cell +32 496 52 ll 30

Quinta 3l
mafço

Sexta I atrril
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Quarta 30
março

Quarta 30
março

Terça29
março

Terça29
lnÍìrço

Mansholt Hall, Charlemagne Building,
170 rue cle la Loi,
1040 Brussels

Boulevard Bischoffsheim l l,
1000 Brussels
T+32 2 540 90 30
D +322 613 28 60
M +32 473 96 44 68
F +32 2 512 83 63

Sorina J uglan eucomm itteelÒbritcharn.be

U.S. Mission to the [U
Rue Zinner l3
1000 Brussels
Tel: +(32)-(0)2-8 I l-s0s7
Fax : +(3 2)-(0)2-5 02 -B 1 1 1

E-mail: BeraudJ@state.gov

DG SANCO
F.232 rue Breydel
room 4i l02A

Ghislain MARECHAL
DG SANCO - Unit D4 - International
questions (bilateral)
e-mail: Ghislain.Marechal@ec.euroÞa.eu
Tel.: + 32.2.295.68.04
Fax.: +32.2.296.27.92

l 0h- r 6h30

08.00 - 09.30

l7:30-18:30

r 0h30 Novel Foocl

Regulation/Cloning

-> High-level seminar on "Future of Global Food and
Farming. How can Science support food security?"

Opening speeches:
Sir John Beddington, Chief Scientific Aclvisor j

-> Global Food and tr'arming llutures: Opportunities
Business
The EU Committee of the British Chamber is pleased to
you to a Business Breakfast with: Prof. Sir.lohn Becldin;
UK Government Chief Scientific Aclviser
Envio participação Erluardo e Odilson (21/03'), confir
(28103)

-> meet with Dan Mullaney ancl team at the US Missior
EU
Australia: Matthew Koval - Minister Counsellor (Agric
Brasil: Ecluardo
Canadá: Michel Landry e Tina Milanetti, Dr Michel La

CONFIRMADO presença Dduardo (28/03)

-> Reunião na I)G SANCO sobre Clonagern/Novel Foo

ANULADA

r);)))))))') ì) ) )) ) ¡) ) t ) )) ) )) ) ) ) ) ) ¡ I i ) ) )) )) ))
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committee to contribute to the ongoing clebate

Multianntlal Financial Framervoilt (MFF)' The

opinion
EUrefutu

ERU
the

S

ol'l

theforGRIAtheonvotellwlbersMem

EPPis Giovanni La ViaAGRI

12.15 - 13.00 - Welcome & light lunch

13.00 - 13.15 - Introcluction by Sir Julian Priestley' Chairman

EPPA
1 3.1 5 - 13.45 - Analysis by Paolo De Castro

13.45 - 14.30 - OPen Debate

t Sir Julian Priestley, fornrer Secretary Getteral of the EP ancl

Chairman of the Boarcl of EPPA
* Mr. De Castro will talk about the futtlre of Ettropean

.a,gìi"ultur" ahead of the CAP political clebate' its

coïpetitiveness and generally how to secnre food safety and

foocl security in the PU. Vti' De Castro will also tackle the

issue of risirig commoclity prices ancl global tracle'

Bduardo e confïrmEnvio

logueTowarcls a Constrttctive Dia

Reunião colll a DG AGRI

CONFIRMADO (11/03)

Almoço

Hilton Beef

l 5h- I 8h30

12.15-14.30

I 5h30

Parlamento europeu
The Agriculture committee
Room PHS-l 4002

EPPA
2 Place du Luxembourg,
1050 Brussels.

EPPA is a sPecialisecl management

consultancy that creates value for its clients

by helping them to manage risks ancl-

opportuniiies arising from the ever changing

Eìuopean political, regulatory and socio-

economic landscaPe.

1047 Bruxelles

Lionel MesnilclreY
Deputy Head of Unit - DG AGRI

Unit B.l - [nternationalAffairs ìl
Room: L-130, 61191.

B-1049 Bruxelles
Tel: +32 (0)2299 6375

þ'¿¡; *32 (0) 2 295 8628

DG AGRI

Seguncla 28

março

Segunila 2B

março

Sexta 25

ma[ço
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Quinta 24
março

Quinta 24
março

Tprça22
março

Parlement européen,
Bât. Altiero Spinelli, 06Fl 58,
60 rue Wieftz,

COPA COGECA
Bruxelas
Arnautl PETIT
Director
Tlade and commodities
Copa - Cogeca
Rue cle Trèves 6l
1040 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2287 27 03
Fax: t 32(0)2287 27 00
GSM: +32(0\478 18 99 20

Visit our web page :

www.copa-cogeca.eu

Copa - European farmers
Cogeca - European agri-cooperatives

FEFAC
223, Rue de la.Loi,
1040 Bruxelles, 3rd floor
phone number:*32 2 285 00 50

1 6h30

l0h

l5h

Palestra
SOJA

-> Encontro com o deputaclo Alfreds Ruhiks, Coordenar
Agricultura (GUE/NIGL - Letônia) -

-> Convite para próxirna reunião do grupo de proclutorcs
"oil seeds"

Apresentação sobrc a evolução da soja no Brasil

A minha sugestão seja uma intervenção de 20 minutos ar

12h00 e depois discr¡ssão como os participantes ate l3 hr

CONFTRMADO (16/02)

MERCOSUR-EU Agreement and Hilton Beef

Eduartlo confi rmou (07/03)

_ O Venezuela partcipa em interno do MERCOSUL nes
negociações? Qual é a sua visão?

_ Os agricultores europeios dizem que a oferta da UE na
da OMC é "generosa", qual é a opinião do Brasil? Se ch
avanzar antes do 2l cle abril clo 201 1?

CONFTRMADO (21103)

).J ),) J ) ) ) ) ) ),) ) ) J ) ) ) ) ) J J J ) ) J J J J ) ),) ) _t,) ) ) ) J ) ) ) ) ) ) )
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Reunião cot't't o Sr. Leonarcl.MIZZI
CONFIRMADO (2rl02)

(DG AGRI)

Entrevista do Min. Ronaldo com a

Qual é a visão geral da missão sobre a ronda cle negocição UE

- MERCOSUL que començou hoje?

- 
Lhe parece que a ofefta da UE sera mas equelibrada no tema

agricola esta vez?

- 
Tem uma posição colnun no MERCOSUL ou ficam

Sra. Auffret

entre estados membros?

Almoço - Oclilson

CONFIRMADO (16/02)

Teleconferência sobre carne bovina cotn o Sr. Otávio Cançado

CONFIRMADO (16/03)

Camila Nogueira Sande (assessora

Oliveira (assessora técnica CNI), assessoras técnicas
técnicaCNA)eaAlinne

CONFIRMADO -> reunião anttlada6t03

meet to cliscuss FAO
lssues

Entrevista

Ahnoço

debater cota Hilton (tel
365).

Apresentações

l0h

t2h

l6h

16h

12h

DG AGRI
Rue ile la loi
6th floor office 51

Léa Auffret
I ea. auffret@skynet. be

Missão

COPA COGECA
Bruxelas

Otávio Hermont Cançatlo
Diretor
DNSF/SRI/MAPA
Tel: * 55 613323-3245 13218-2308 /3218
Fax: * 55 61 3225-4738

Missão

fax+32-2-2969399
e-mail : heicl i.torppa@ec.europa.eu

Website:
http://ec.europa.eu/comnr/d gs/health:cotr su

Missão

tçrça22
março

Seguncla 21

março

Seguncla 2l
março

Sexta l8
março

Sexta l8
n-ìarço
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Quinta l7
rnarço

Quarta l6
março

DEBATE:
GMO rish assessment and management
Centre A lbeft Borschette,
rue Froissaft 36,
Bruxelles

HeicliTorppa
EUROPEAN COMMISSION
SANCO El - Biotechnology
tel. +32-2-2984336

Brazilian Business Affairs - Burope

Rui Faria cla Cunha
Executive Manager
Brazilian Business Affairs - Europe
Avenue cles Arts, l9 A/D
B-1000 Bnrssels
Tel: +32 (0)221I 05 30
Fax: *32 (0)221I 05 3l
rnvw.apexbrasil.com. br
www.cni.orq.br

th-1 7h

th-l lh

-> Debate organisecl by the European Commission, DG
Consumers - participation of Commissioner John Dalli

Chair: Ladislav Miko, Depufy Director General, D
Consumers
Moderator: Dorothée Anclré, Heacl of Unit, Biotechnolc
and Consumers

Envio inscrição Eduarrlo e Odilson e confirmação (21

Edição especial do Clube Brasil

Chairecl again by Franz Fischler, former EU Commissic
Chainnan of the RISE Founclation, the panels rvill be

moclerated by the internationally renowned BBC Harclt¿

presenter Stephen Sackur and Tim King, Eclitor of Euro
Voice - the official meclia pafiner of FFA20l I

Forurn For Agricultnre, Rue de Trcves 67 , B - I 040 Bru
Tel: +32 (0) 2 234 30 00 Fax: +32 (0) 2 234 30 09

CONFTRMADO (10/01)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ).) ) ) ); ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ).) ) t ) ) ) ))
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Sexta I 8

fevereiro

Quinta l7
fevereiro

Quinta l7
fevereiro

Meet Meat

Missão do Brasil

Missão rlo Brasil

12h30

r 5h30

l 0h30

Almoço

The objective is to get
clarifìcation on the new
EU legislation and the
tolerance on the import
ofunapproved
Genetically Modified
material

Ahnoço com o Sr. Karl Depuis e Sra. Tina Milanetti (
do Canadá)

Reunião com o Sr. Thapsana Molepo (Counsellor -
Agriculture - África do Sul

CONFTRMADO (16102).

Reunião corn o Sr. Gaku Yoda (Conselheiro - Missão c

Japão).

CONFIRMADO 116102)

-> Bernard van Goethem (Director of Directorate 'Ani
Health q cl Welfare'),
-> Paul van Geldorp (Heacl of Unit'lnternational Ques
-> Lurcles Manuela (Policy officer in Unit'lnternationi
Questions'),

and Ladislav Miko's assistant, Tim Gumbel.

Meeting between Mr. Miko ancl rcpresentatives from th

Embassy of Argentina, the Brazilian Mission to the EU,
United States Mission to the EU and the Mission of Car
the EU on the subject of biotechnology.

(DG Sanco's parking entrance is next to the main
entrance at Rue Breydel 4, and the security at the g
entrance will have the details of your cars).

coNF rRM ADO (07 /02/20rll

t) ) ) ) ),1 ) )t ) ) t) ) t )) ).) ) ) )) ) ) ) ),t ) ) ) )) ) ) )) ) ) ) ) ) ) )
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ODILSON DE AS
DO 21 102 AO 11/03

Reunião com o Sr. Klaus-Dieter Borchartlt (DG AGRI)

CONFTRMADO (21102)

Reunião com a Sra. Ana Camilo e Sr. Rui Cunha (Apex-

Brasil)

OGM

topics of interest:
- low level presence of
GMOs in agricultural
exports to the EU;
- asynchronous approval
of GMO in the EU and

in third countries; and
- Study from DG AGRI
on tracle and market
statistics for GMO and

non-GMO EU impolts.

l5h

l7h

l 6h00

Té1. : 02.231.07 .42

Fax: 02.231.07.42
Rue Stevin 124

IOOO BRUXELLES
(EUROPEAN COMMISSION)

ODILSON DE TÉNT¿,S
DO 2u02 AO 11/03

DG AGRI

Larisa Antohi
Secretary to Director of Directorate D -
Mr Klaus-Dieter Borchardt
DG AGRI.DDG2.D - Direct sttPPott,

management of market meastlres, promotion
European Commission -
DG AGRI 130, Rue cle la Loi, Ll30 091192,

B-1049 Brussels
tel: +3212-29 59947

emailto:
Eva.hirsch@ec.europa.eu

Parlamento Duropeu

Ana Camilo (assessora Deputaclo Luís
Manuel Capoulas Santos - S&D - Portugal) -

021283.79.91 - cel: 0485-453.276

Missão do Brasil

Terça22
fevereiro

Terya22
fevereiro

Quarta 23
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Sexta 25

fevereiro

Quinta 24

fevereiro

Missão do Brasil

Dr. Thomas W. Lyall
EU Governrnent Affairs Leacler

Dow AgroSciences
Avenue de Cortenbergh 52
1000 Bntssels

EuropeAirl - DG Development &
Cooperation

Sec: Céline Gressier
Oflìce of Director General
Rue cle la Loi,4l
1049 Brussels
Tel : +32 2298 64 07

Fax: +32 2 292 13 17

10h30 ou I lh

l2h

- hrtroduce Dow
AgroSciences.
- Discnss our current
activities in Brazil ancl

the EU.
- Hishlieht our penclins

Café

Reunião com o Sr. Thomas W. Lyall e o Sr. Etluardo
(head of Brazilian Government Affairs)

CONFTRMADO (18/02)

Reunião do Sr. Embaixador Ricardo Neiva Tavares con

Fotiadis

CONFIRMADO (Btluardo acompanhará o Bmbaixa

Capodieci

Temas:
- Hilton quota II (hormone quota)
- Brazilian Hilton Beef Quota
- Brazilian beef exports to the EU (increase in 2010)
- possible Brazilian pork meat expotts to the EU

- Brazilian poultry meat expotts to the EU - impact of
Regrrlation 104712009
- GMOs
- Animal cloning
- Dioxin problem in the EU

CONFTRMADO (18/02 l2ott\
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Dow AgroSciences is one of the leacling compatties active in

cleveloping novel agricultural crop soltltions - conventional ancl

rvith bioteclrnology - for farmers arouncl the rvorlcl. We are

active in most cot¡ntries globally ancl have a strong Brazilian
and European presence.

Ret¡nião com:
Yves Goemans: Legal Cottnsel Europe for SOLAE
Ulrich Arlam: Director at Hill ancl l(tlorvltott
Vinciane Patelou: Account Manager at Hill and l(nowlton
Raul Silvero: Paragttai

Gaston Funes: Argentina

Soloe: tlre worlcl leader in developing soy based technologies

and ingredients.

Hill and Knott,lton: the largest public relations and public

afïairs firm in Belgium and the third largest office in l-lill

& Knowlton's global network.

CONFTRMADO (07/02 l20tl)

Reunião do trduarrlo e do Sr. Rui Cunha (Exectrtive Manager
- Brazilian Business Affairs - Europe) com o Sr. MDDRANO
DE PALACIO Jaime (assistente clo Parlementar Ltris
yÁÑpz-gaRNUEVO cARCiA - Gnr¡ro da Aliança

sta clos Socialistas e Democratas no Parlanrellto

products in the Brazilian
and EU approval
process.
- Discuss the current
discussions torvarcls a

low level presence
policy for the EU ancl

impacts on our Brazilian
activities.

lorv level presence
(LLP) of non-approvecl
GMOs

Projecto cle resolução clo

Parlamento europeu

l sh30

l6h

ßelgiunt
Tel: +32 (0) 2 738 7017
Fax: +32 (0) 2 738 7015

GSM: +32 (0) 499 9Bl 826
e -tna i I : h,vlJ,al l@dotu. c ont

Missão do Brasil

Secretária:
Ms. Stevi losif
Consultant - Public Affairs
H¡ll & I(nowlton lntelnational
Belgium s.a./n.v.
Srvitchboard: +32 (0) 2 737 95 00

Direct line: +32 (0) 2 731 95 31

s iosifúDh i I lancl knowl tott.com
www.h i I landknowlton.be

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 13G102

60, rue Wierlz / Wiertzstraat 60

B- I 047 Bruxelles/Brussel
Tel. : +32 (0)2 28 45118

Sexta 25
levereiro

Segunda 2B

fevereiro
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Quinta 3

março

Quarta 2
março

Terça I

março

Escritório Sr J. Pacheco

Danielle Schollen
Commission Européenne - DG AGRI
Secrétariat de Mr João Pacheco -
DGA C/D Loi 130 5/120
B-1049 BRUXELLES
+32(0)2 29s 03 01

+32 (0\2 29 79863 (fax virtuel)

Georgios PAPASTAMKOS

Parlement errropéen
Bât. Altiero Spinelli - 088210
60, nre Wiertz / Wiertzstraat 60

B- I 047 Bruxelles/Ilrussel
Tel. : +32 (0)228 45448
Fax : +32 (0)228 49448
seorgi os. papastamkos@europal!.çulqp4.eu

CONFERENCE

Worlil Bank - Brussels Office
Conference Room Brussels-3
2/F, Avenue Marnix l7
B-1000 Bnrssels
Tel.32 2 552 0052

mdu gayo@worldbank.org

Fax : +32 (0)228 49718

l2lt

th

I 0h-1 th

-> Projeto cle Resolução
do Parlamento Europeu

Reunião clo Sr. Ministro Ronalclo cor.r-r o Sr. J. Pachecr

coNFrRM^DO (23/02)

Reunião do Embaixador com o Deputado grego Georgir
PAPASTAMKOS, clo Parlamento Europeu (Grupo clo P

Popular Europeu - Democratas-Cristãos).

DATAEHORÄ.ADECIDIR

First Steering Committee Meeting of the Agriculture
Mechanism Initiative

Dnvio participação Eduardo (25/02)

Europeu

CONFIRMADO Q3/O2I

) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )_) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ),) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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GMO GROUP - POSSIBLE JOINTNOTE TO THE

COMMISSION

Áf.ica clo Sul: Mr. Thapsana Molepo ok-Não veio

Argentina: Gaston Ftlnes e Min Gabriel Mal'tinez. ok

Canadâ: Milanetti, Tina ok, Karl Dupuis ?

Estaclos Uniclos: Barrie, Elise and Liz Lamb (intern) ok

Paraguai: Raul Silvero ok -

CONFIRMADO
Conference. 6'CAP renewal for better farm ing"

Speakers inclucle:

-> Dacian Cioloç, EU Commissioner for Agrictrltttre ancl Rut'al

Development
-> JanezPotoõnih, EU Commissioner for the Environrnent

-> Michael Chertof{ fonner US Secretary for Homelancl

Security
-> Lestor Brown, Founder ancl Presiclent of the Earth Policy

Institute
-> George Lyon MEP, Author of the Ettro¡rean Parliament's

First Opinion on the reform of the CAP
-> Mairead McGuinness MEP, Member of the Cotnmittee on

Agt iculture and Rural Developrnent
-> Jason CIay, Vice President, World Wildlife Ftrncl

-> Jacqueline McGlade, Executive Dircctor, European

Environnrent Agency
-> Christoph Biiren, Vice Presiclent of SAF-agrictrlteurs cle

France

OGMl 5h30Missão do Brasil

Square Meeting Place in Brussels

Organizatlor:
ELO - European Lanclowners'
Organisation - ASBL
Gabriela Peña
Rue de Trèves 67
B-1040 Bruxelles
fsf; +32 (0)2234 30 05

Fax: +32 (0)2 234 30 09

narlementlrDelo.org
www.elo.org

Sexta 4
março

Terça 15

março
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Churrasco - promoção
carne Brasileira

Reunião cotn rnentbros da APEX (Rui Cunha - Alex

Figueireclo), setor Comercial cla Embaixacla

A CONFIRMAR
GMO GROUP - NEXT
MEETING

Argentina: Gaston Funes

Canaclá: Karl Deptris
Estaclos-Uniclos: Wagner, Elisa ancl Mattrice l-louse

Paraguay:Raul Silvero

OGM Reunião col't1 o Sr.Ladislav Miho, (recently a¡rpo intecl Deputy

Director General at DG SANCO).e Sr. Eric Pourlelet
(SANCO's 'safety of the foocl chain' Director')

Argentina: Ministers Beraucl ancl Martinez
Brazil: Minister Cotlnselor Ronalclo Costa Filho; ancl

- First Secretary Ecltrarclo Ferreira

Canada: Tina Milanetti, Head of Section, I(arl Dttptris,

Counsellor
Bstados Unidos: J. Barrie Williams (Senior Agricttlttrre

Specialist) e United States Tracle Representative Elena Bryatt

Paraguai: Either Minister Raul Silvero or Ministel Migtrel

Angel Romero ancl possibly commercial attaché Mirtha

Gimenez

Ladislav Mil<o ancl Eric Pouclelet (Director of Directorate

'safety of the Food chain') will be accompanied by their

colleagues ft'om the'Biotechnology' ancl'lnterltational

QLrestions' Units', namelY

-> Dorothee Andre of Urrit'Biotechnolo

I 0h30

r 0h30

l5h

Missão tlo Brasil

Missão tlo Brasil

DG SANCO

DG Flealth and Constlmers,
Rue Breyclel,4,
B- I 040 Brussels

Terça l5
feveleiro

Quarta 16

fevereiro

Quarta l6
fevereiro



Relatório  (1020087)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 188

Segunda 14

fevereiro

Quinta l0 e

sexta I I

l'evereiro

Quarta 9

fevereiro

Terça 8

fevereiro

Missão rlo Brasil

DG SANCO
Albeft Borschette Conference Centre
Rue Froissart, 36
1040 Bruxelles

Missão do Brasil

European Palliament
Wiertzstraat 60

1047 Bnrssel

Room A5G305

B- I 040 Brussels

Tel.: +32 (0)2235 21 1l

I 5h30

r0h

l6h

1 sh30

OGM

ractopamrna

In a public meeting from
l0:00 arn to 3:00 pm

speakers from
aclministration,
associations, incl ustry,
tracle ancl NGOs will
repoft on their
experiences rvith
sustainability
certifications.

Reunião corìr a Sra. HiltleWillel<ens (Syngenta)

To disct¡ss the GMO issue and, specifically, the Syngenl

Friends of Ractopamina, do CODEX

Dnvio perlitlo de participaçño para o Etluartlo e Otlilr
08t02t2011

Reunião corl-l a Sra. Suzana ßresslau (MAPA)
(suza na. bresslau@ao ricultu ra.gov. br )

CONFIRMADO

(Ficará hospeclacla no Ibis Brussels
Cenhe Ste Catheri¡re (tel (+32)215137620 -
nre Joseph Plateau n'2))

The conference "The Perils of the Global Soy Trade"

CONFIRMADO (08/02 t20tl)

Amongst others, the Europea¡r Commission rvill inlorm
the status quo ancl the futrlre development of the Rellervi

Energy Directive ancl the FecleralMinistry of Food,

Agriculture ancl Consumer Protection will talk about
sustainability requirenrents in conventional marl<ets outs

the bioenergy sector. From Brazil we will get a report at
efforts made to build up a sustainable soy production an

which role ISCC plays rvithin that process.

Bnvio inscrição Eduardo e Odilson 2ll0ll20ll

-> Erluardo assiste nalestra clas 13h50-14h10.

',rìr
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rdially invite you to ot¡r GeneralISCC Association we co

Assembly

Reunião com o Sr Eutler Ribeiro -

CONFIRM 
^DO 

(7 I 02 l20lt\
ANULADO (08102120tr)

Alphavale - Diretor (Fruit

Logística)

Reunião na REPER da França - Mr
Perm Rep
Missions of
-> Argentina: Minister Alan Beratlcl ancl Gaston Funes

-> BrazÍl: Minister Counselor Ronalclo Costa Filho

- First Secretary Eduarclo Ferreira
-> Canada:
-> Paraguay:
-> United States: Elisa Wagner, Julie Beraud

We are especially concerned, currently, with the EU policy for

the low level presence (LLP), in impoftedagricultural
products, of GMOs not yet approvecl in the EU'

Specificalty, we ate followirrg with great interest the analysis,

by the Stancling Committee on the FooclChain ancl Animal

tiealth (SCFCÃÐ, of the Commission proposal of a "technical

solution" for the LLP issue

CONFIRMADO (mail 4l02l20ll\

Léglise-Costa - DePutY

ISCC Association
General Assembly

OGM

l 0h-l 5h

1 0h30

r 4h30

The Residence Palace
International Press Center,

Bloc CRue cle Loi 155

Missão do Brasil
Euder de Almeida Ribeiro.
Alpha Vale I ABPCS
Celular + 55 71 81720367
Tel: +55 71 3484 0721

Thérèse Marie VAN BRUSSEL
Assistante de Monsieur Philippe DUCLAUD
(+32) 2.229.83.73

RtrPER França
14. place de Louvain
1000 Bruxelles

Terça 8

fevereiro

Terça 8

fevereiro

Segunda 7

fevereiro
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Quinta 3

fevereiro
RBPER Itália

Rue clu Marteau, 7-15
1000 Bruxelles

Tel: 02 220 04 ll
Tel. :02 22004 15

1 sh30 OGM Reunião na REPER da Itália (Vincenzo Grassi, Deput¡
Permanent Representative)

Missions of
-> Argentina: Minister Alan Beraud e Gaston Funes
-> Brazil: Minister Counselor Ronaldo Costa Fillho
First Secretary Eclualdo Ferreira
-> Canada: Minister-Counsellor Alain Hausser, and Ka
Dupuis
-> Paraguay: Minister Miguel Romero; Counsellor Mit
Giménez.
-> United States: Maurice House ancl Greg Garralnon

We are especially concerned, currently, with the EU pol
the low level presence (LLP), in imported agricultural
products, of GMOs not yet approvecl in the EU.
Specifically, we are following with great intercst the an¿

by the Standing Committee on the Food Chain ancl Anir
Health (SCFCAH), of the Comrnission proposal of a "te
sohltion" for the LLP issue.

CONF IRMADO (email 28/01)

We are especially concerned, currently, with the EU pol
the low level presence (LLP), in irnpolted agricultural
products, of GMOs not yet approvecl in the EU.
Specifically, \rye are follorving with great interest the an¿

by the Stancling Committee on the Food Chain ancl Anit
Health (SCFCAH), of the Commission pro¡rosalof a "te
solution" for the LLP issue.

CONF'IRMADO

),) ) ) )) ) ) ),) ) ),) )) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ) )-),) ),t ),t )
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protection and welfare of animals 2011-

Confirmaç ão 19 I 0l 12011

Reunião com o Sr. Goux (DG SANCO- Riotechnology -
Policy Officer)

CONFIRMADO (19/01)

Sra. Kaja.KANTORSI(A
Sr. Giuseppina.LUVARA
Sra. Sabine.PELSSER
Reunião na REPER da Espanha - Mr Pindado

Missions of
-> Argentina: Minister Alan Beraucl e Gaston Fr¡nes

-> Brazil: Minister Couuselor Ronalclo Costa Filho; ancl

- Eduardo Ferreira
-> Canatla: Minister-Counsellor Alain Hausser, and l(arl
Dupuis
-> Paraguay: Minister Miguel Romero; Cotlnsellor Mirtha
Giménez.
-> United States: Maurice House ancl Elisa W

MIR 162 issue

OGM

r1h30

l6h

Room Schuman
rue de la Loi,200

OIga JABLONO\rySKA
European Commission
DG SANCO - Unit D5 Animal Wetfare rue

Froissart l0l - Office F 101 06/169

1040 Brussels
Tel 0032 229 95 113

Fax 0032 2297 95 73

Website:
http://ec.europa.eu/food/an imal/welfare/inde

DG SANCO
Sr. Sébastien Goux
+(32)229215s5
Sebastien.GOUX@ec.europa.eu

The Spanish Representation to the UE

Boulevarcl du Régent, 52

1000 Bruxelles
Tel: 021509861 I

Fax: 02151 I 1940 y 0215112630

janelro

Terça I

fevereiro

Quarta 2
fevereiro
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Segunda 3 l

Sexta 28

-ianeiro

Berlaymont

Bmbaixada Inrlia
217, Chaussée de Vleurgat
1050 Bruxelles
02t645.18.68

Secretary / Assistant to the Fleacl of Section

Agliculture and Fisheries Sectiott Permaltent

Av. De Tervuerelt, 282-284
I 150 Bruxelles
tel. +32 2 177 72 50

emai I : agn ieszka.dzwonek@msz. gov.pl
rvebs ite : www.brukselaetl.polenrb. net

r0h-17h

l8lì-20h Dia Nacional da India

organisms)

-> The stakeholclers meeting on the seconcl EU stlategy

Cocktail na Embaixarla tla Intlia

Envio mail confirmação presença Dduardo n l2l0lll

CONFIRMADA (mail Eduardo 12101 1201 1)

Missions of:
Argentina:
- Minister Gabriel Martinez
- Agricultural Counselor Gastón María FUNES
Brazil:
- Minister Counselor Ronaldo Costa Filho
- First Secretary Ecluardo Ferreira
Canatla:
- Minister-Counsellor Alain Hausser
- Counsellor Karl Duptris
Paraguay:
- Minister Miguel Romero;
- Counsellor Mirtha Girnénez
Uniterl States:
- Minister Couuselor Maurice l-lottse

- Agricultural Attaché Elisa Wagner

We are especially coucerned, currently, with the EU po

the low level presence (LLP), in importecl agrictrltural
proclucts, of GMOs not yet approved in the EU.

Specifically, we are following with great intel'est the atr

by the Stancling Committee on the Food Chain ancl Anir
Ilealth (SCFCAH), of the Cornmission proposal of a "tt
solution" for the LLP issue.
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by Freclrik Erixon ancl Razeen Sally.

Envio inscrição do Eduardo e Odilson a l9l0l -
CONF'IRMADO
-> Hearing on the CAP towarrls 2020 (rapporteur Dess)

Reunião entre:
Argentina: Minister Martinez and Secretat'y Ivanna Silva
Brasil: Eduardo, Odilson e Ministro Ronaldo
Canada: KallDepuis
Paraguai: Miftha Gimenez e Ministro Miguel Angel Ronrero

Estados Unitlos: Minister Cot¡nselor Mat¡rice l-louse
- Agricultural Attaché Elisa Wagner

I think that it would be irnportant to think abotlt some points

before those meetings, like:

- if we will cleliver an "aide-mémoire", like the one conveyecl

to Commissioner Dalli, and what wotlld be its content;
- the orcler and content of each intervention cluring the nreeting

(we have alreacly, of cottrse, the talking points preparecl for the

meeting with Mr. Dalli, but at that time Paraguay \vas not yet

in the group).

CONFIRMAADO mail Brlu-25/01
Reunião com o Sr. Andrzej Babuchowshi (Minister-
Counsellor, Head of Agriculture and Fisheries Section at the

Permanent Re of Polanclto the

OGM
Reunião de preparação
para as reuniões clo 28
(polónia) e 02102

(Espanha)

OGM
(the EU policy for
genetically rnoclifi ecl

I 5h- l th30

l0:30.

l 5h30

Parlamento lluropert
Bruxelas

the Agriculture committee will meet
on 25 and 26 January 2011.
Missão do Brasil

REPER Polôni¡

Agnieszka Dzwonek

Quarta 26

.ianeiro

Sexta 28

Sexta 28
janeiro
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Quarta 26
janeiro

Quarta 26
janeiro

Terça 25
janeiro

Sexta 21

janeiro

ECIPE
The European Centre for International
Political Economy)

Rue Belliarcl4-6
1040 Brussels
Plrone +32 (0)2289 1350
Fax +32 (0)2 289 1359

Parlamento Europen
Bruxelas

the Agriculture committee will meet
on 25 and 26 January 201 1 .

Parlamento Buropeu
Bnrxelas

the Agriculture committee will meet
on 25 and 26 January 201 1.

Missão do Brasil

r 3- r 4h30

th30- l 2h3 0

I 8h-l th30

l5lì30

Lunch/Seminar

OGM

Seminar: Footl Security and the EU's Common
Agricultural Policy: Facts Against Fearc

Iunch seminar with Valentin Zahrnt ancl a discussion a

food security

ECIPE is an inclependent and non-profit policy researcl

tank declicated to trade policy and other international ec
policv issues of impoúance to Europe. It was founcled ir

-> The EU protein deficit: what solution flor a long stan<

problem? (rapporteur Häusling)
-> EU-Agriculture ancl International Trade (rapporteur
Papastamkos)
-> The Role of Women in Agriculture ancl Rural Areas
(rapporteur Jeggle)

-> Debate on the clioxin scandal in Germany, with a

presentation of the situation and envisagecl reaction by t
Commission

Reunião corn a Sra. Beate Kettlitz (Director Food Polic
D, and Science - CIAA - Confederation of the Foocl ancl

lndustries of the EU -

Emai I : b.kettl itz@c iaa.eu I http://www.ci aa.eu

Tel: +322 5008752
Cel: 0478.34.34.94-
Fax:'r32 2 5081021

CONFIRMADO (13/0r)

t )" )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))) ) ) ) ) )) ),t) ) )) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) )
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of your company to raise a glass to the New Year

Envio mail confirmação presença Bduardo a28ll2ll0

Reunião com a Sra. Cristina Rueda Castry (DG AGRI)

Reunião con-r o Sr. Ilenri Rietrx e o Sr.Jan Knol (BUNGtj)

Jan D. I(nol - Director Agribtrsiness Regulator¡' Af tairs - lltrttge

Errrope - tel 3 l - 10.233.21 23 - cel : 3 I .6.2293.5638'
jaú¡rol@þuneç-çaur

BUNGII: a leading global soybean exporter it is also

involvecl in fòocl processittg, graill tlatling, ancl lbrtilizer

CONFIRMADO 3/01

Reunião com a Sra. Horváth (REPER l-lungria)

CONFIRMADO (17101)

Reunião com o Sr. Fernantlo Sampaio - Director da ABIEC
CONFIRMADA 4t0t

new comitology system

ocM

- PAC
- clonagem
- OGM
- MERCOSUL-UE

I 0h30

1 0h30

l0:30

th30

Av. Mamix 22
1000 Brussels

DG AGRI
Rue de la Loi, 130

1040 Bruxelles

Cristina. RU EDA-eATBY@eecuroBa.eu
Nlissño do llr¡sil

Henri Rieux
Vice Plesiclent Corporate Af'làirs
Direct Line:+41 22 59 29 101

Molrile:+41 79 8l 66371
heuri.lieuxúD butt ge.corn

RIPER Hungria
Rue d'Arlon 108,
1000 Bmxelas

Dr Ágnes Horryáth
senior counsello - veterinaty isstles

¡e* +3222341375
fax +3222801124
Gsnr: +32 491355 475

e-mai I : agnes.horvath@kum.hu

Missão do Brasil

Quinta l3
janeiro

-l'erça 
I I

-iatteiro

Quinta 20

.janeiro

Sexta 2l
.ianeiro
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E
SETOR AG COLA

20tt

Quarta l2
Janeiro

Quarta l2
Janeiro

Terça 04
janeiro

Dia de
reunião

[delman-The Center
u s e u Drot o c ol Gù; t a t e. p ot,

European Parliament
Room PHS 7C50,
Bnlssels

ALDE Seminar organised by MEPs
Corinne Lepage and George Lyon

Missão rlo Brasil

Marta Zrltaga Zi I bermann
Government Relations Manager
Corporate Affairs Europe/M idd le

EaslAfrica
Cargill Europe
Beclrijvenlaan 9
B-2800 Meclrelen, Belgium
7sl1 +32 (0) 15 401 619
Fax: * 32 (0) l5 400 554
E-mail: Marta zuluasa@carsill.com

Local

l8h

I 4h30-1 8h

I 0h30

Hora

Recepção de final do
ano

OGM

Tema

The Ambassador of the United States of America to the
European Union - William E. Kennard - requests the ple

'The risk evoluntìott of GMOs - A conlradíctory dehole

Envio mail confirmação presença Eduartlo e Odilson
28n2110.

Rer¡nião com a Sra. Marta Zuluaga (CARGILL Europi

CARGILL est spécialisée dans la fourniture d'ingréclients
alimentaires et dans le comrnodity lracling (négoce de matière
premières).

CONFTRMADA (14112)

Observações

) ) ) ) )-) ) ))-) ) ) ) ) ),) ) ) ) ) ) ) ).)) ) )) ) t ) ) )) ) ) ) ) ))) ) t ) ) )
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ANE,XO2

AGENDA DE RELINIIOES -2OIT
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Reunião na DG-SANCO com a Sra. Chantal
Bmetschy

Reunião com a Sra. Pascale Rouhier (Organização

européia de jovens agricultores)

the Agriculture Committee
and substitute member of the
International Trade
Committee
He is also a former member
of the MERCOSUR
delesation.
Clonagem no Brasil

- CAP
- GMOs
- Animal cloning
- Negociation Mercosur-UE

llh

l0h
(a coffee
place to
meet around
place du
Luxemburg)

Chantal Bruetschy
Head of unit, DG SANCO.E.6.
"Innovation and Sustainability"
EUROPEAN COMMISSION
TsL +32229623 62

.23

CEJA
Rue Belliard 23lA Bte 8
1040 Brussels Belgium
TEL +32 (0) 2 230 4210
FAX +32 (0) 2 280 1805

SECRETARY GENERAL:
Pascale Rouhier
Email: p.r ouhier@ceja.be

Quinta 28
ot¡tubro

Sexta 29
outubro
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A ESPERA DE OUTR,A DATA

Quinta l5 de
julho

Missão do Brasil

david. mezei@europarl.eu ropa.eu

assistant to Béla Glattfelder

16h Temas: setores de carne de
aves e etanol - interesse do
deþutado em visitar o Brasil
em novembro

Mr Glattfelder is member of

-> reunião com o Sr. David Mezei, assessor clo

eurodeputado Béla Glattfelder (PPE-Hungria)

ESPERA DE NOVA DATA

J-_l.JJJ J JJ J JJJ JJJ JJ,J'J )JJ J.JJJJJ ) JJ J ) )J J JJ J JJ J J J'J J'
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-> The UK meat and livestock annual reception

> envio confirmação Eduardo (1412)

Reunião com o Sr. Lionel Mesnilclrey e o Sr. Diogo
SANTIAGO sobre a reforma cla PAC

-> Reunião do Eduardo e do Odilson com

Argentina: Gaston Funes

Canada: Karl Dupuis e Milanetti, Tina
United States: Elisa Wagner, J. Barrie Williams

Raúl Silvero

-> Reforma da PAC

-> Results of the
SCFCAH meeting

r th-20h

10h

16h

Hotel Leopolcl
"Italian Terrace Garden" Room

Rue du Luxembourg 35

1000 Bruxelles

Kathy Roussel,
EU Policy Advisor
AHDB Meat Services,
Brussels Office,
61 rue de Treves,
1040 Brussels
Tel: +32 2230 8668
Fax: * 322230 8620
GSM: +32 472 93 31 45

Lionel Mesnildrey

Commission Européenne
DG Agriculture et Développement Rural
Unité B.l - Affaires Internationales II
Desk Officer: Amérique du Sud

Room: L-l30, 6119{
B-1049 Bruxelles
Tel:+32(0)2299 6375
Fax: +32 (0\2295 8628

Missão do Brasil

Quinta l6
dezembro

S.exta 17

clezembro

Sexta l7
clezembro
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Quafta l5
clezembro

Terça 14

clezembro

Segunda l3
clezembro

Comissão Européia
Clrarlemagne 91159

Beata Molendowska
European Commission
Directorate General for Tracle
F.3 Foocl-related Sectors

Office: Char 91149

tel: + 32.2.29.95669
fax: * 32.2.29.91046
e-mai I : beata.molenclorvska@ec.europa.eu

Embaixada India

RAJGOPAL SHARMA
ADVISER - Ernbassy of Inclia Brussels
217 Chaussee De Vleurgat -
Brussel 1050 Bruxelles
Tel:32 (0) 2 645 l8 56
Fax:32 (0) 2 648 96 38
E-mai I : aclviseú@inclembassy.be
V/eb: www.inclembassy.be

Missão do Rrasil

Bva M Llorente
Policy officer - SPS issues
Sustainable Development ancl SPS issues

DG-TRADE
Tel: +32-2-299.95.53
Fax: +32-2-292.17.60
Eva-MaTia.LLORENTE-
GONZALEZ@eo.europa.eu

l0h

l 5h30

r 5h30

Biotech - on animal
cloning for food
procluction

Reunião de
apresentação do Ailiclo
agrícola

SPS - Importações Br'

E-mail do Sr. Paulo
Luciano sobre. BRAZIL
- SPS market access
pending issues

[Ares(2010)898852]

Reunião com o Sr. Zoltan (Heaclof Unit) e a Sra.

Molendowska

CONFTRMAD^(02/12)

Reunião com o Sr. RAJGOPAL SHARMA (lnclia)

Reunião com a Sra. Eva Llorente (DG-TRADE)

ANNULADA
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Recepção

Sr..Maurice (Agriculhrral M inister Counselor)

Valerie Ralph (Agricultural Attaché)

Envio confìrmação à 2211 1

Reunião do Eduarclo, Oclilson e Sl Karl Duptris (nrissão

Canadá) corn a Holancla (Mr. Geert Kits)

Reunião do Ecluardo, Odilson e Sr Karl Dupuis (rnissão

Canadá) corn a França (Sr. Olivier PRUNAUX)

6. possible next meeting
with the Commission

Recepção de boas

vindas

DG SANCO proposecl

Technical Solution for
GMOs

DG SANCO proposecl

Technical Solution for
GMOs

I 7h-1 th

th30- l 0h

l 0h30

Residence of Maurice House
(Agricultural Minister Counselor')
25, Avenue des Phalènes

1050 Brussels
02l8tt-s1 93

Lesley van cler Kreeft
Aclmin Assistant USEU/FAS Brussels
plrone: +32-2-81 I -57 93

fax: +32-2-81 I -55 60

e-ma i I : Les I ey.vanclerkreeft@fas. t¡scla. gov

(The Office of Agricultural Affairs
of the US Mission to the European Union)

RtrPBR Holantla
Avenue cle Cortentrergh 4-10
1040 Brussels

Secretariat contact: 02 679 1545

REPER França
Délégué agricole acljoint

Questions vétérinaires, alimentaires et

phytosanitaires

14, place cle Louvain
1000 Bruxelles
Tél : (+32) (0)2229 83 77

Télécopie : (+32) (0)2 229 83 76

ol ivi er.prunaux(Dcliplornatie. gouv. fi'

Sexta l0
clezernbro

Seguncla l3
clezernbro

Seguncla l3
clezembro
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Sexta 10

clezemblo
Missão rlo Brasil

Secretária: Ulinda Tong
U I inda.Tong@uni lever.com

Category Extemal Affairs
Tel: +44 207 822 5376
Mob.:+44 782 5105 428
Fax: +44 207 822 6293

14h30 Draft agenda for the
meeting on December
10, at 2:30:
1. pace ofapproval of
GMOs - most irnportant
events at stake
2. tolerance for LLP
- ct¡rrent situation
- individual and joint
actions - possible results
- actions from private
sector
3. invitation to other
countries to join the
group
4. information on
monitoring over GMOs'
cultivation, trade ancl

use
5. information on
benefits from GMOs

irnporlação de
OGM e não OGM
pela Europa,
impactos cla nova
proposta de Low
Level Presence de
OGM não
autorizaclos para
rações e "pace of
aproval" de eventos
OGM na Europa

Reunião com o setor privado e países interessados

CIAA: Beate Kettlitz
COCER.A,L: Teresa Babuscio
EIIROPABIO: Carel du Marchie Sarvaas e Filip Cnucld

FEDIOL: Nathalie Lecocq
FEF'AC: Alexander Doring
UECBV: Dr Giuseppe Luca Capodieci

Argentina: Ivanna Silva e Gaston Funes

Canada: Karl Dupuis e Tina Milanetti,
China: Não
Paraguay: Raúl Silvero
South Africa: Não
United States: Elisa Wagner, Maurice House(a confirn
Barrie Williams e Daniel Mullaney
Uruguay: Não

Plrone : +44 207 8226075
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The Chamber of Commerce Canada-Belgitlm-Ltlxembottrg's
Luncheon Featuring European Commissiouer for Tracle, Karel
De Gucht speaking on

" Strengthening the Canada-trU Relationsh ip"

Following his speech, the Commissioner rvill participate in a

Q&A session.

CONFTRMADO (0 I /l 2 12010)

Conferência: "Tlte role of biotechnology in Dttt'ope's
responsible innovation"

Participantes:
Conlissár'io Dalli
Vice Presidente Tajani

-> Inscrição feita

-> Inscrição Ecluarclo feita

Reunião corn o Sr. Dich Toet (UNILEVER BELGIUM - Vice
Presicf ent Extemal Affairs

Almoço

- Learn about tlre many
concrete benefits
offerecl by our
technology ancl "The
role of biotechnology
in Europe's
responsible
innovation" in the
context ofthe EU 2020
Strategy.
- I st ever awarcl for the
Most
lnnovative European
Biotech SME
COCKTAIL de fim de

ano

Os temas são:

- estatísticas de

I l:45
Registration
l2:00
Cocktails
l2:30
Lunclreon

r 3h30-1 th

1 Bh30-20h30

r 0h30-1 I h30

Cercle Royal Gaulois
Rue de la Loi 5
1000 Bnrssels

Musées Royaux d'Art et d'Histoire
Parc du Cinquantenaire, l0
1000 Bruxelles
Tel : + 32 (0)2'141 72 11

Fax : * 32 (0)2733 77 35

Organizatlor: BUROPABIO
Nathalie Moll
Secretary General
Avenue cle I'Armée 6
I 040 Brussels, Belgiurn
lsl +322739 ll 71

fax: +32 2135 49 60
nrobile: +32 473 88 45 78

COCERAL
Rue clu Trône 98 4oanclar'

1050 Bruxelles

Tel: 021502.08.08

Missão tlo Brasil

Quinta 9
dezembro

Quinta 9
clezem[rro

Quinta 9
dezem[rro

Sexta l0
clezembro
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Quarta 8

clezembro

Quarta 8

clezembro

Terça 7

dezembro

Anrlréa Veríssimo
Manager
Public Affairs Department
Phone: +55 (l l)2144-6040
Mobile: +55 (11) 8276-9230
Fax: +55 (l 1)2144-6970

veri ssimo_andrea@l i I ly.com
Elanco Animal Health - Brazil

European Parliament, ASP A5E2

Kathleen FIGUEIREDO LAISSY
European Parliament Liaison Officer
European Burcau for Conservatiou
ancl Development (EBCD)
Secretariat ofthe Intergroup on
Climate Change ancl Biodiversity (EP / ICCB)

Rue de la Science 10.

Brussels 1000. BELGIUM
Ph/Fax : 32 (0)2 230 307018212
Mob: 32 (0)474 49 4l s9
Website: wrvw.ebcd.org

Parlamento Europen
Altiero Spinelli
Room A3-82

Fax: 00 32(0)9 222 3599
Mobile: 00 32(0)489 574 559
wwwjbs.com.br
cel so. annancl o@j bsto ledo. com

I 8h-1 8h30

l2h-l4h

l4h-181'r

Conference call para
apresentação do sistema
Assurance Pluscla
Elanco

Apresentar o sistema Assurance Plus que monitora LMIì
outras informações pela Sra. Andréa Veríssimo

"Sustainable Agriculture and competitiveness in the
frameworh of the new CAP"

Envio confirmação 22111

ELO 3'd yearly conference untitlecl "The European
Biodiversity Conference: Sustainable agriculture
supporting biorliversity"
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7. Joint or indiviclual actions in EU Member States (through

Embassies)
Reunião com o Sr. Petit (COPA-COGECA).

Reunião com o Sr.Mr Makabanyane e setl stlcessor Sr

Thapsana Molepo (missão Áflica clo Strl)

Reception to bicl farewell to L.Daniel Mullaney,
and welcome Elena Bryan as Senior Trade Representative

envio confirmação 23 I I 1

Reunião com o Sr. Celso Armando
(celso.amando@ibs.com.br )

OGM
Clonagem

Apresentação de novo
responsável setor
agrícola
Recepção

JBS/Toledo
Tarifas que os produtos
brasileiros sofrem na

Europa

I 5h30

I 5h30

r 7h30-20h

l0h

Copa - Cogeca

Arnaud PETIT
Director
Trade and commodities
Rue cle Treves 61

1040 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2287 27 03

Fax: * 32(0)2287 27 00

GSM: +32(0)478 18 99 20

www.copa-cogeca.eu
Copa - Buropean farmers

ves

Missão do Brasil

Missão clos Estatlos Unidos junto à IIE

U.S. Mission to the EuroPean Union
Rue Zinner 13

Monica Isaza

1e1. +32 &tt 5647

Missão do Brasil

Celso Armando X'ugolin Jr
Putkapelstraat, 103

8-9051
Gent -Belgium
Phone: 00 32(0) 9 2222332

Sexta 3

dezembro

Segunda 6

clezembro

Seguncla 6
dezembro

Terça 7
dezembro
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Quinta 2
dezembro

Quarta 1

clezembro

Terça 30
novembro

Comissão Européia
(Gabinete do Comissário)

Syngenta

Villa Empain
Av. Franklin Roosevelt 67
1050 Bruxelles

Missão elo Brnsil
Fax : 0 0 3 2-( 0\2 -62617 69

10h-l lh

r th30-20h30

17H30

oGM (LLP)
(The draft proposal has

already been sent to
Member States and will
be presented on
November 15 to the
Committee, for
discussion)

l0o aniversário cla

Syngenta

OGM

-> Quad meeting with Dalli

Participantes:
Argentina
Brasil
Canaclá
Estados Unidos

(meeting between Commissioner Dalli and the Ambassa
the Embassy of Argentina, Brazilian Mission to the EU,
States Mission to the EU and Mission of Canacla to the I
accompanied by the Heads of their respective Agricultur
Departments)

Agenda for our meeting on November 30:
l. Talking points - four topics
2. Order of interventions
3. Possible aicle-mémoire to be delivered to Mr. Dalli
4. Current status of the Commission LLP proposal - posì

of EU Member States
5. Follow-up meeting with private sector
6. Joint or individual meetings with EU Member States ¿

MEPs

Cocktail

Reunião com o Sr. Benno Van der Laan (ASA - Amer;
Soybean Association)

)'JJJJJ.JJ JJ JJ f J ) ) JJ )'JJJJ JJ-JJJJ )J J.J ) ) )')JJJ lJJ )) JJ



Relatório  (1020087)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 209

( ( ( (t (( ( r(((( ( (\r"r t il { i((((t ((( (((t ll(t l((ír i (

ODILSON VIAJA PAIìA BIIASILIA:REGIÌESSO
27nt
Reunião com o Sr Benjamin Vallin.(DG lndústria)

Reunião de preparação para a reunião dos Embaixadores com o

Comissário Dalli

- Argentina: impact on the EU private sector

- Brazil: irnpact on thircl cotlntries'expotts to the EU

- Canada: LLP technical soltrtion (draft EC Regulation)

- United States: EU ce of of GMOs

Reunião com a Sra. Kaiyuan Wang (First Secretary) e Sr.

Feng Chunguang(SPS issues) da Missão cla China junto à UE

negotiation with the
EU?
2. EU Quota
AcLninistration for
salted chicken and
cooked chicken.

OGM

OGM

OGM
Clonagern
PAC

1s.30-16.30

1 0h30

I 5h30

ODILSON VIA,IA PARA
BRASILIA:REGRESS O 21 lll
DG Intlírstria
Avent¡e cl' Artclerghern 45

Tlre visitors should call Laula (66294) or our

secretaly (937S0) to announce their arrival.

Laura Nistor
D i rectorate-Genera I Enterpri se ancl Incl ustry

Unit F5: Food ancl Healthcare Industries,

Biotechnology
BREY IOI2I3
B- I 040 Brussels, Belgittrn
Tel:+ 32.2.296.62.94
Fax: * 32.2.292.13.65
Missão tlo Brasil

Missño da China junto à Utr
Bd. General Jacqttes,l9
1050 Brussels

20 a27
Novembro

Seguncla 29
lrovembro

Terça 30
novembro

Terça 30
novembro
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sexta l9
Noveur[rro

Quinta l8 e
sexta 19

Novelnbro

Quinta I B

Chanuntla Sorapukdee
Counsel lor (Cornmercial)
Office of Comrnercial Affairs
Royal Thai Embassy, Bnrssels
Tel. +32 2 67413 12

Fax*32 2673 4425

HOTBL MARRIOT
Auguste Orts Street 3-7lGrancl Place

I000 Bnrssels Belgium
Tel.: +32 2 516.90.90

ORGANIZADOR: Agriconsulting Europe
s.A
Claudia Schiattalella
Av. cle Tervt¡ren 36
B-1040 Bnrssels
Tel: +32 2 736 22 71
Fax: +32 2736 49 70
C. SCH IATTA RE LLA@a esaq ro u Þ. eu

Residence Palace
Rue cle la Loi 155

1040 Bnrssels

Organizador: Missiort of Canada to the
Euronean Union

Missão clo Canaclá

11\'t

th- r th

I 7h30-20h

Poultry meat

l. We hearcl from the
EU that they have
concluded the negotion
with Brazil regarding
the moclification of
concession for 8 poultry
items under the Article
XXVIII of GATT.
Have you alreacly
conclucled the

Reunião com Chanunda Sorapukdee e Ministro clo setr

comercial cla Ernbaixacla clo Tailânclia.

CONFIRMADA

BTSF - High Level Conference - Brussels l8-19 Nover
2010

Pafticipante do MAPA: Odilson Silva

Celebration Cocktail
(in honour of the arrival of Mr. Karl Dupuis as the Agric
Counsellor Agriculture, Fisheries ancl Environment)

)r ) ) ) .) i ) .t ; : 't \ I ) ; ) I ) ) ) .t ij;r,ì]
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Conferência "Moving towards the implcmen tation of
sustainable criteria for biofilels"

André Amado, Uncler Secretary of Energy ancl High

Technology in the Brazilian Ministry of Exteflral Relations rvill
provicle opening remarks, follorved by Philip Lorve, Dilector-

General of the European Comtnission's DC Energy'

The roundtable rvill be chairecl by Paul Arlanrson,

Brlelman lThe Centre.

Inscrição feita (l l/11/2010)
Irrscrição aceite ( l5lll12010

Conference entitled "Footl Security antl Agricultural
Strategies: What Room for Multilateral Governance?"

Edualdo vai clar ttma palestra

Debate on the

develo¡rment of
sustainabil ity criteria
for biofuels at EU level,
outlining tlte
perspective of producer'

countries. In particular,
the practical
implementation of
biofuels criteria and the
irnpact of lriofuels orr

inclirect land use cltange
shall tre discussecl. The
cliscussiou aims to re-

reinforce the clialogtle
betrveen the EU ancl

proclucer countries on

these nt issues

The Brazilian
representative woulcl be

expected to speak in the
fi'amework of ottr first
panel: "The
Agric ul î urtl S traî e gi es

of the ll¡orld's Mnin
Potçers: Convergences
nnd Divergences",

OGM

th - r2h30

th- l 7h30

l7h

BdelmanlThe Centre
Avenue Marnix 22

B- 1 000 Brussels
wrvw.thecentre.et/¡rla ce

Committee of the Regions, Brtssels

Marie Vincent
rurv incent@m aclari a ga.org

Tel. : +3 2.(0)2.209,62.1 8)

Madariaga-College of Europe Founclation

l4l2 Avenue cle la Joyertse Entrée, 1040

Brussels - BIILGIUM
Tel. +32 2209 6210
Fax. +32 2209 62 ll
pcl efra i gne@m a cl a ri a ga. org

ITì

Residence Palace

Rue cle la I-oi 155

Ierça l6
novenrblo

Qualta 17

noveurbro

Quinta 18

noveurbro
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Segunda l5
novembro

Seguncla 15 e

Terça 16

novembro

Sexta. l2
novembro

Quinta I I
noVernbro

Representation of the Free State of Bavaria
to the European Union,
Rue Wiertz 77

1000 Brussels.

REPER Finlândia
Ms. Berit Korpilo
Counsellor
Veterinary, phytosan itary and food stuffs issues

1 00, Rue de Trèves,
1040 Brussels
tel. +3222878 468,
mob. *32 476 599 915
berit.korrrilo@formin.fi

DG SANCO
European Comrnission
Unit E5 - Ellf-orcement
B-232 4/39
Rue Froissart 101

Tel (32) 2296 7293
Fax(32) 2297 9607
Secretariado: Francesco Montanari

Fax: +32.2.299.10.46
E-mail : Brigitte.Nau@ec.europa.eu

18h30-21h

10h30

I 0h30

Juliana R. Alexandrc do
MAPA que participará
da reunião do Codex -
CCFL.

Reunião de
apresentação do Adido
agrícola

Regulamento (EC)
66912009.

conference on "Reforming CAP: Between Old Prioriti
New Challenges'?

Reunião do Grupo de Trabalho sobre rotulagem de
alimentos obtidos por meio de ceftas modificações
genéticas/engenlraria - Comitê de rotulagem de alimento
CCFL

Representante da ANVISA: Roclrigo Martins de Vargas
(ANVISA: Asência Nacional de Visilância Sanitária)

Reunião com a Sra. Berit Korpilo (REPER Finlânclia)

Reunião coln a Sra. Carmen Garau (DG SANCO)
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Reunião com a Sr. Georges Lyon (MEP)

Reunião com o grupo de fttncionários, acliclos agrícolas e

responsáveis do setor agrícola clas embaixadas em Brt¡xelas.

Reunião com o Sr. Somogyi (DG TRADE) e com a Sra

Molendowsha (sua colaboraclora)

apresentação clo Aclido
agrícola

OGM
(how Brazil achieves a
d ifferentiation between
its GM and non GM
crops/products, and

between its GM
proclucts when tracling
with the EU between
authorizecl ancl non-
authorizecl ones)

Projeto de cooperação
SPS Mercosul- EU

OGM

l7h

1l:30 a l3:00

l sh30

52 Bd. du Régent
1000 Bruxelles

Rosa Bedejo
Secretary Mr Jaime Lillo
Trf. 0o 32 (2) s09.86.84
Fax 00 32 (2) s I I .19.40
E-mai I : agripesca@reper.maec.es

Sr. Georges Lyon (MEP - Escócia)

Claire Brennetot (Parliamentary Assistant)

ALDE Member ancl Coorclinator of the

Agriculture and rural clevelopment Committee
Substitute Member in the Internal Market ancl

Consumer Protectiotl Colnmittee

Bnrssels Office:
European Parliament, ASP l0G2l0
T: +32 (0)Z 28 47628
F: +32(0)228 49628

Missão da Argentina
Avenue Louise 225,4" anclar

1050 Bn¡xelas
Zoltan. SOMOGYI (DG TRADE)
Rue de la Loi, 170

Secretária: Brigitte NAU
Head of Unit DG TRADE-F-3
European Commission
Tel.: +32.2.296.83.32

outubro

Quarta 27
outubro

Quinta 28
outu[rro

Quinta 28
oututrro
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Quarta 27

26 e21
outubro

Seg. 25

or¡tubro

RDPtrR [sDanha

Aurlitório De Greef,
National Library of Belgium
Boulevard cle l'Empreur 4
1000 Bruxelles

Orgnnizarlor: Missão da Austrália junto à
EI]

Missão rlo Rrasil

Organizaclor: EUROPABIO

l0h

I lh30
(registro)
t3h
(conferência)

I 5h30 às

1 6h30

Reunião cle

Conferência

Os temas sugeridos pelo
MAPA foram:
> panomma cla

agricu ltura brasi leila,
projeções da aglicu ltura
brasileira pan2010-20
e -> Brasil e muclanças
climáticas.

-> the Bnlssels prograrn
will consist of bilateral
rneetings with EU
politicians as rvell as an

event on 26 October
betrveen 12.00 and
17.00

EU
Brazilian research
ancl regulatory
pipeline of GMOs
and estimate of
their potential
adoption

Reunião com a Sr. Jaime Lillo (REPER Espanha)

Sustainable Agricultural and Food Policy conference
Temas cla conferência:

à Promoting producer resilience, profitability and
delivering public goods,

à Maintaining food security and stanclarcls

Palestrante MAPA: Sr. Derli Dossa, Chefe cie sua Assess

Gestão
Estratégica

BRAZILIAN GM FARMERS VISITING BRUSSELI

-> EuropaBio is organizing their program in Europe in
collaboration with Croplife International.

à They are visitirrg as part of a group of internatior
farmers coming to Europe to share their experier
grorving GM crops with EU politicians ancl othe
stakeholclers

Pafticipantes:
-> Mr Ivo Carraro - Agronomist with cloctorate iu seecls

-> Carlos Alberto Zuqueto - Agronomist gracluated in l9
-> Mr Antonio Villari. Gerente cle Comunicação, Consel
Infonnações sobre Biotecnologia.

)'ii) ):t
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Reunião com membros da Comissão:

Mission of Brazil to the EU
- Eduarclo FERREIRA
- Carla Barros
DG SANCO
- Thomas Bregeon, SANCO E1, Biotechnology

(02129 5.47 .29 thomas.bregeon@ec.europa'eu )
DG AGRI
- ManuelGOMEZ BARBERO, AGRI H1, Environment,

GMO and genetic resotlrces

- Sigrid WEiLAND, AGRI Hl, Envirortmetrt' GMO ancl

genetic resources
- Cüt SCHILTHUIS, AGRI C5, Arable clops' sttgar, fibre.

plants, animal feecl

- i,,on PRIETO GOMEZ, Erasmus stagiaire, Spanish

Ministry of Environment, Rural and Maritime Elrvironment

Lionel MESNILDREY, AGRI Bl, International Affairs

gobiernos.
IA""".o Cuota Hormonas (Reglamentos (CE) 617 y 620 de

2009) por los países miembros clel MERCOSUR - estrategia

conjunta a seguir.
- prop'esta dé Reglamento sobre la información alirnentaria

faciliiada al consumiclor - Carne l(oshet y Halal'

- Discusiones sobre la situaeión actual del mercaclo cle la carne

vacuna de la UE

EU imports of
certified GM-free
food (especially
grains)
EU imports of GM
proclucts
the importance from
EU point of vierv of
non GMO imports
from Brazil
the animal feed

imports affected by
the presence of EU-
non approvecl
GMOs in grains
the potential
consequences this
woulcl have for EU
meat procluction
(and other EU
agribusiness
sectors)
the (ir)relevance of
GMOs for the grairt

in the

1 0h30-1 2h30Lionel MesniklreY
European Commission
DG AGRI
DG Unit 8.1 - International Affairs II
Desk Officer: South America
Room: L-I30, 6119{
B-1049 Bruxelles

Tel: +32 (0)2299 6375

Fax: +32 (0\2295 8628
Lionel. Mesnildre)¡@ec.eur opa.eu

Quinta 21

outubro
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Terça l9
oututrro

17 t22
outubro

Quinta l4
outubro

Quinta l4
outubro

Missño do Brasil

Feira tle alirnentação, em Paris.

Missão rlo Brasil

Missão ¡lo Brasil

Bruxelles

1lh

15h

l2l't

Reunião IPVCA

-> cornpaftilhar
informações acerca clo

comércio entre o Brasil
e os vários países
membros da União
Européia e as

irnplicações que tem
envolviclo alguns
insumos agrícolas
utilizados em rações
para animais.

Reunião com o presidente e vice-presidente do "lnstitr¡to
Promoción de la Carne Vact¡na Argentina"

Darclo Chiesa - presiclente do IPVCA
Mario Ravettino - vice-presidente clo IPVCA
Ramon e Agnes Borges
Agenda (em espanhol):

- Negociaciones UE-MERCOSUR: agricultura y repafto
contingentes.
- Modificación Cuota Hilton (Reglamento (CE) No 810/2
estado actual cle las negociaciones - Þeticiones cle los clife

Feira de alimentação, ern Paris.

Reunião corn a Sra. Engenheira Sílvia Yol<oyama,
representante da Monsanto do Brasil - ernpresa associada

Sindirações, que será acompanhacla cla Sra. Angela
Missaglia

Reunião clo Sr. Pedro Camargo (presiclente da Associaç
Brasileira da Inclílstria Prochrtora e Exportadora de Carne
(ABIPECS) corn o Sr. Embaixaclor Ricarclo Neiva Tavar,
(Eclualclo e Odilson também parliciparão).

-> Mr. Frank Swaftenbroux (Unit chemicals and contami
-> Mr. Risto Holma (Codex)
-> Lurcles Soares ou Cristina

));).')i)))j¡i)i) ))).)))l)1t,t) ),)) )ì))ji)\) ,)
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Reunião com o Sr. Uffe Sveistmp e Sra. Nanna Markltlntl
(REPER Dinarnarca)

Reunião com o Sr. Jim Murphy e Sra. Melissa Clarl¡son clo

USTR

Participantes:
-> Argentina:
Gabriel Mafiinez, Head of Trade and Economic Section,

Ivanna Silva, Trade ancl Economic Section,

Gaston Funes, Counselor for Agricultural Aflàirs
-> Austrália: Mattherv Koval
-> Brasil: Eduarclo Ferreira e Oclilson Silva

à Estados Unitlos:
t

Ahnoço com A Sr. Elisa Wagner, Karin Ben¡lz e o Sr. Barrie
Williams (Missão clos Estaclos Uniclos justo à EU

Reunião do Sr'. Petlro Camargo coln a DG SANCO

DG SANCO:
-> Benlarcl van Goetheln

Reunião cle

apresentação clo Acliclo

agrícola

-> Clonagem
-> OGM

http ://cravocanela.be/

Rectopamina

l3h
(Ahnoço)
Maison
Luxemtrourg,
Rue
Luxembourg
37

16h30- I 8lì

r3h
(Almoço)

9H30-1 0h30

Tel 0032 (0)2284 s820
Fax: 0032 (0)22849820
Encontro: MEP-Bar / ASP builcling, grottnd

floor,
Emai I : maft in.haeusl in g@europarl'etlropa.et¡

Secretaria: B Walter
Representação Permanente da Dinamarca
.Iunto à UB

RUE D'ARLON 73

B-IO4O BRUXELLES
Tel: +32 (0) 22 33 08 1 I

WWW. EU REPRAES ENTATION EN.UM. DK

U.S. Mission to the trU
Economic Affairs Section

Rue Zinner l3
1000 Bnrssels
Tel: +(32)-(0)2-81 I .50 s7
Mobile:+(32)-(0)499-05053 5

Fax:+(3 2)-( 0)2-502-8 1 l7

Restarlrante "Cravo e Cauela"
Chaussée de Cbarler oi, 227

I060 BXL
DG SANCO
Reunião no Esctitório clo Sr. Van Goethem

Rue Froissad l0l

Quinta 7

o.rrtubro

Quinta 7

outubro

Sexta I
outubro

QLrinta l4
outubro
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Quinta 7

outubro

Quarta 6

otrtubro

Quarta 6

outubro

Martin Häusling MBP
The Greens/EFA
European Parliament
Rue Wiertz 60, ASP 8H255,
B-1047 Brussels, Belgiurn

Enzo Barattini
DG DEV _81

rue cle la Science l5
Enzo. Barattini@ec. europa. eu

021299.26.36

Lionel Mesnildrey
DG-AGRI
Unit B.l - InternationalAffairs II
Desk Officer: South America
Room: L-130, 6/19A
B-1049 Bruxelles
Tel:+32 (0)2299 6375
P¿y:+32 (0)2295 8628
Lionel.Mesni ldrey@ec.eur opa.eu

Square de Meeûs 30
1000 Brussels
tel:32-2-289 56 87
mobil: 32-418 97 92 94

e-mai I : eva.graberg@forei gn.ministry.se

I 0h30

1 7h30

10h

Reunião cle

apresentação clo Adiclo
agrícola

-> The EU position on
the Common Funcl for
Commoclities
witl-r a view to the next
CFC meeting
(Executive Board),
scheduled for October
12-15 (Amsterclarn).

(http://www.cornmon-
funcl.ors^.

à Vinhos (desptel
444)

Ð Certificaclo
Sanitário

-> Negociações
Mercosul -UE
Ð OGMe

Salmonela

Reunião com o Sr. Martin Häusling MEP (Parlamento
europeu)

Reunião com o Sr. Enzo Barattini (Cornissão Européia

Obter informações sobre:
- the Triple Line report (report of a consultirrg firm on
perspectives for the CFC);
- perspectives for the future of the CFC; ancl

- chances ofthe EU granting financial resources to the
CFC Second Accor¡nt (voluntary contribution).

Reunião com o Sr. Lionel Mesnildrey (DG AGRI)

).t ) )") ) ) ); ) ) I ).) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ),l t) ¡ t ) ) ) )
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Intenlational conference on animal we lfare education

Rosander ancl Sra. Mathilda
Åberg (REPER Suécia)
Reunião coln a Sra. Maria

Reunião com Sr. Lionel Mesniltlrey

-> Mr Diogo SANTIAGO, from the Unit Ll - Agriculture
policy analysis and perspectives, will be available to present

the state of play of the CAP reform.

Reunião coln o Sr. Frits Thissen (REPER Holancla)

International conference on animal wel fare education:

cola

Rer.rnião de

apresentação do Acliclo

PAC

Reunião de

apresentação clo Ailido
agrícola

9lì30

l6h

r sh-l 6h

10h30

th30

Permanent RePresentation of
Sweden to the EU

Comissão Européia
Ecl ificio: Charlernagne
Sala: Alcide Gasperi

Lionel MesnildreY
(clesk Brasil) Euroþean Commission -
Agriculture and Rural Developnrent DG - Unit
8.1 - International Affairs II - Desk Officer:

South America - Room:

L-130, 6119A
B-1049 Bruxelas
Tel: +32 (02)299 6375

DG-AGRI

Permanent RePresentation

Netherlands to the EU
Depaftement for Agriculture, Nature and Food

Quality

Kortenberglaan 4-10

1040 Brussels

Tel. +32.2.679.15.45

of the

¡¿¡¡ +32 (0)2234-1326

Secretária. T erézia BOGDÁN
Comissão EuroPéia
Ecl ifi cio: Charlernagne
Sala: Alcide Gasperi

Sexta 2
outubro

Ter'ça 05

outubro

Sexta I

outubro

Sexta 1 e 2

outubro

Sexta I
outubro
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Quinta 30
seternblo

Quarta 29
seterntrt'o

Qualta 29
setemtrro

Quarta 29
setenrbro

Terça 28
Setembro

Pennanent Representation of Hungary to tlre
Eulopean Union

92-98, rue cle Treves -B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2234-1240

"Bnrssels Meets Sweets"

Restaurante "Cravo e Canela" (Chaussée cle

Charleloi 221 - 1060

Lionel Mesnildrey
(clesk Brasil) European Commission -
Agriculture ancl Rural Development DG - Unit
B.l - International Affairs ll - Desk Officer:
South Amelica - Room:

L-130, 6ll9A
B-1049 Bnrxelas
7¿l +32 (02) 299 6315

Wolubilis Centre,
Avenue Paul Hymans 25l,
1 200 St-Lambrechts-Woluwe, Bnrssels

(at the metro stop Rooclebeel<)

r0h-l th

l9h

t3h
(Almoço)

1 0h30

th30- l7h

Reunião cle

apresentação clo Adiclo
agrícola

http ://cravocanela.be/

Cota Hilton Beef

- The conference will be

openecl by Mr John
Dal li, Comrnissioner for
Health and Corrsumers,
ancl Ms. Sabine
Laruelle, Federal
Minister of Belgiurn
responsible for
Agriculture.

Reunião com o Sr. Anrlrás Czeti (REPER I'lungria)

"Brussels Meets Sleets"
Evento realizaclo em Bruxelas pela associação alernã cla

Inilústria de Confeitos (Bundesverband der Deutschen
Survarenindustrie - BDSI).

Mirristro Ronaldo Costa Filho vai fazer urua palestra

Almoço com Matthew Koval (ministro Consellreiro -

Agricultura)
Missão cla Austrália justo à EU.

Reunião corn Sr. Lionel Mesnildrey

Conference "Tolartls a new trU Plant I'Iealth Lârv"

- Conference on the outcome of the evaluation ol'the Cor

Plant l-lealth Regime ancl starting point
for renewing the plant health strategy and legislation
- Parlicipation is open to Member State plant healllr servi
stakeholders' organisations and NGOs, international
organisations, third country representatirres ancl the gener
public.
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Reunião de
apresentação do Adido
agrícola

Reunião com o Sr. Dionisi (REPER- Itália)

Reunião de

apresentação clo Adiclo
agrícola

Reunião com o Sr.Babuchowski (REPER - Po lônia)

F-Gioia- Reunião com Sr. Emilio Oviedo e Alejanclro vila Liceranzt¡

Tauro. Alonso & Asociados

httn://cravocanel a.be/ Älmoço com membros da Missão tlo Canadá: o Sr. Michel
Landry (Counsellor, Veterinary Affairs/Conseiller, Affaires

vétérinaires), Tina Milanetti (Counsellor

Agriculture/ Counseiller Agriculture; Head of Section

(Agriculture, Fisheries & Environment) e Karl I)upuis
(Counsel lor /Agriculture).

Reunião com o Sr. Xavier Mennig
Ag. Specialist
U.S. Mission to the E.U.
APHIS-IS Brussels
Plrone: 00322811 47 47

Fax: 00 322811 55 60

e-mail:

t7h

l 0h30

17h

13h
(Almoço)

I 0h30

I 040
Tel:02 787 l0 00

Fax: 02 787 2071

REPER Itália
Rue du Marteau, T-15

1000 Bruxelles

Tel: 02 220 04 1l
Tel. : 02 220 04 15

REPER-Polônia
Av. De Tervuercn 282-284

+32 (0) 2 777 .72.63

Missão clo.Brasil

Restaurante "Cravo e Canela" (Chaussée de

Charleroi 227 - 1060

Missão do Brasil

Quarta 08

seternbro

Quinta 9 de

setembro

Seguncla l3
setembro
Terça 2l
setelnbro

Sexta 24 de

setemblo
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Qualta 08 cle

setembro

Sexta 06 de
Agosto

Terça 03 cle

agosto

Quarta 28 de
julho

Terya21 de
julho

REPER- Alemanha

Rue Jacques de Lalains, 8-14

REPER - Bélgica

Rue cle la Loi 6l-63
1040 Bruxelles
Tel: 02 233 2l ll
5th floor, Flemish Representation

Missão do Brasil

REPER-Reino-Uniclo
avenue cl'Auderghem I0
1040 Brussels

+322287 82 54

SJ Berwin LLP
Square de Meeûs I
B-1000 Brussels
Tel: +322 511 53 40

I 0h30

r sh30

I 5h30

r 0h30

1 2h30

Reunião de
apresentação do Adido
aqrícola

Reunião de
apresentação clo Acliclo
agrícola

OGM

Reunião de
apresentação do Adido
agrícola

Almoço cle trabalho

Bundeslancl
Niedersachsen in
Brussels
- discuss the CAP post
2013.

Reunião com o Sr.Bauer (REPER - Alemanha)

Reunião com o Herman Hooyberghs e Sr. Herman Cl:
(REPER- Bélgica)

Reunião com o Sr. Knol Jan
KONINKLIJKE BUNGE BV.,
Rotterdam/The Netherlands

plrone x 31 I 0 23 32 123
mob x 31 622 93 56 38
fax x 3l 1023 31 299
e-mail ian.knol@.bunse.com

Reunião com o Sr.Render (REPER- Reino-Uniclo)

Agnes Borges
Ramón Galcía-Gallardo
Eduarclo Fereira
Odilson Silva

t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) i ) ) ) ),) ) ) ) t ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )t i)
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Reunião com a Sra. Camilo (PoliticalAdvisor - Capoulas

Santos MEP)

Reunião com o Sr. Cawalho (REPER-Porttrgal)

Reunião com Sr.Carsten Bernoth,(maître en droit) e Sr.

Karsten Daum

Participantes:
Cons. LucianoMazza
Séc. Ecluardo
Aclido Odilson

Carsten Bernotlt
Karsten Daum

agrícola

Reunião cle

apresentação do Aclido
agrícola

Reunião de
apresentação clo Acliclo
agrícola

Reunião de
apresentação do Acliclo

agrícola

Event on the 29th of
september
(the association of the
Gennan confectionary
inclustty)

- debate abot¡t the
Common Agricultural
Policy on the 29th of
Septernber in the
Representation of the

1lh

I 0h30

I 0h30

I 0h30

Place clu Luxembourg 1

1050 Bruxelas
REPER-França
14. place cle Louvain
1000 Bruxelles

Thérèse Marie VAN BRUSSEL
Assistante de Monsieur Philippe DUCLAUD
+32]'2.229.83.13
Parlemento europeu
Bât. Altiero Spinelli
14G342
60, me Wiertz / Wiertzstraat 60

B-l 047 Bruxel les/Brussel

nílmero interno 3.79.91 ou

telernóvel 0485 453 216.

Representação Permanente de Porttrgal junto
cla UE

Av. de Coftenbergh,l2 -
1040- Bruxelles
Missão do Brasil

Quinta 22 cle

julho

Sexta 23 de

.iulho

Segunda 26
cle.iulho

Terça27 de
julho
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Terça 20 de

iulho

Seguncla l9
de julho

REPER Suíça

Missão tlo Brasil

l0h

1lh

Reunião de
apresentação do Adido

- Genetically modified
organisms (GMO) issue

two topics:

- alternatives to tackle
the EU "zero tolerance"
policy regarding trace
levels of non-authorized
GMOs in imported
products;

- GMO's pace of
approval in the EU
("asynchronous
approval").

Reunião com o Sra. Chantal Moser (REPER Suíça) e c

Yuval Tempelman, responsible for veterinary affair

Jirn Murphy: USTR
Melissa Clarkson: USTR
William Busis: USTR (Legal Council)
David Weiner
Dan Mullaney
MS Wray-Cahen (USDA)
And me or Barrie Wiliams.

Participants:
Government:

Argentina: Gaston Funes
Brazil: Eduardo e Odilson
Canadá: Não veio
China: Não houve resposta
Paraguay: Sra.Norma Cardozo-Counseller, Ministro Rar

Silvero
South Africa: Não houve resposta
Uruguay: Martin Alvez

Private sector:

EUROPABIO: Felip Cnudde
COCERAL: Elena Berloni
FEDIOL: Nathalie LeCocq
FEFAC: Não houve resposta
UECBV Dr. Giuseppe Luca Capodieci
CIAA : Beate Kettlitz

) )J) ) ) J ) J ) JJ JJJJ ) ) JJ JJ JJ.J J J J.J JJJ J J )J ) J.JJ J ) ) J -) )'
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meat - impacts on frozen poultry meat trade

Reunião com o Sr.Anatolijs Pesehonovs ( Assistente Sr.

Rubiks -MEP- GUE/I'üGL)

Reunião sobre Clonagem
Participantes:

Argentina: Gaston Funes.

Brasil: Eduardo Ferreira e Odilson
Canadár Alguém mas ainda não comunicaram o nome

Austrália: Matt Koval (não participará)

AssistantReunião com a Sra. Claire Brennetot - Parliamentary

to George Lyon, MEP for Scotland.

Odilson Silva,
Fernando Zelner
Olímpio Cruz
- Interprete Mr. Rui
Correia
- Interprete Ms. Teresa

Santos Wilson

Reunião de

apresentação do Adiclo
agrícola

Novel Foocls

Regulation-cloning

Rer.rnião cle

apresentação do Adido
agrícola

12H

l 5h30-r 6h30

I 0h30

Pal'lement européen

Bât. Altiero Spinelli
06F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-l 047 Bruxelles/Brr¡ssel

+32 2284.76.49
Missão tlos Estados Unidos
Rue Zinner 13

1000 Brussels
Tel: +(32)- (0)2- s08-2934
Mobile:+(3 2)-(0)499-0505 3 5

Fax +( 3 2)-( 0)z - s 02 -8 t t 7

Julie Beraud
Missão do Brasil

Claire Brcnnetot
Parliamentary Assistant to George Lyon, MEP
for Scotland
ALDE
Parliament, ASPl0G2l0
l1+32 (0)228 47628
F: +32(0)2 28 49628

Quinta 15 de
julho

Quinta 15 de .

julho

Sexta l6 cle

julho
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Terça 13 de
julho

l2l nrejoseph ll,
1040 Bruxelles

Géralcline Faure
32 2 296.73.36

r6h30-17h30 VISITA Ministro da
Agricultura clo Brasil a

Bruxelas (acornpanhaclo
pelo Sr. Célio
Porto(SRI) e Sr.
Francisco Jardirn
(Secretário-SDA),

Delegação brasileira:
Dois secretários (SRI e
sDA)
Min. Ronaldo Costa
Filho,
Eduarclo Ferreira

(Secretário-SDA),

Delegação brasileira:
Ministro cla Agricultura
Dois secretários (SRI e
sDA)
Min. Ronaldo Costa
Filho,
Eclnarclo Ferreira.
Oclilson Silva,
Sr.Rui Samarcos Lóra
(Assistant to the
Minister)
Sr. Olímpio Cruz (Press
Assistant)
- Interprete Mr. Rui
Correia
- Interpreter Ms. Teresa
Santos V/ilson

Reunião clo Sr. Célio Porto(SRI) e Sr. Francisco.Iardi
(Secretário-SDA), com Jean-Luc Demart5r:

-> Translation from Portuguese into English will be pror
by the Brazilian clelegation

A list of the topics that the Brazilian delegation rvoul
to address rluring the meeting rvith DG-AGRI, Mr. .I,

Luc Demarty:
- Hilton Beef quota (high quality Brazilian beef)
- EU exports ofsugar
- EU modification of concessions uncler Afticle XXVIII
GATT 94 - processed poultry meat items
- Regulatiort 104712009 on marketing stanclarcls for ¡roul

a Rui Correia

Delegação DU:
Sorin Moisa, Deputy Heaclof Cabinet,
Gwilyrn Jones, Memtrer of the Cabinet ancl

somebody florn Dg Agri

-> a list of issues the Brazilian delegation rvould like t

arldress in the meeting rvith Commissioner Dacian Cì

- Hilton Beef quota (high quality Brazilian beef)
- Environment and agriculture
- Common AgriculturalPolicy (CAP)
- Brazilian "Cattle Guarclian Programme" ("Prograrna B,

Guardiao")
- cattle ranching vs. cleforestation in the Amazon region

lr)l)))))))i))) ))r))i))l )l))) ) t));;)
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-> Mr. Márcio Rezencle Evaristo Carlos

-> Eduarclo Ferreira
->Fernando Zelner (Agriculture Unity - DPB - Ministry of
External Relations)
-> Interprete Sra. Tercsa Santos Wilson

-> Translation from Poúugttese into English lvill be proviclecl

by the Brazilian clelegation.

Reunião do Sr. Célio Porto(SRI) e Sr. Francisco.Iardim
(Secretário-SDA), com David O'Sullivan (DG-TRADE)

-> Translation from Portugttese into English rvill be providecl

by the Brazilian clelegation

List of issues to be discussed:

- Answer to Ambassaclor's Paclteco letter to SDA.
- MAPA's inspection missions to EU MenTber States.

- generalisecl system of preferences (GSP) - Brazilian soltlble
coffee
- MERCOSUL-EU tracle agreement

Reunião do Ministro da Agricttltura Brasileiro, Sr Rossi colll o

Comissário europeu cla Agriculttlra e Desenvolvilnento Rttral,

Sr. Ciolos.

-> Translation will be proviclecl by the Brazilian delegation
o Sra.Teresa Santos Wilson

-> the new "high quality
beef' quota (Regulation
620/2009).

VISITA Ministro da
Agricultura clo Brasil a

Bruxelas (acornpanhado
pelo Sr. Célio
Pofto(SRI) e Sr.

Francisco Jarclirn
(Secretário-SDA),

Delegação brasileira:
Dois secrctários (SRI e
sDA)
Min. Ronaldo Costa
Filho,
Luiz Gasser,
Odilson Silva,

VISITA Ministro cla

Agricultura clo Brasil a

Bruxelas (acom¡ranhaclo

pelo Sr. Célio
Porto(SRI) e Sr.

Francisco Jarclim

lrh

l 5h- r sh40

CHARLEMAGNE

Comissão européia

Rue de la Loi 200,

1049,

Berlaymont building

Terça 13 cle

.iulho

Terça 13 de

.iulho
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Terça 13 cle

julho

Terça 13 de

.lulho

cle julho

DG AGRI
Rue cle la loi, 130

Gabinete clo Professor Vital Moreira
Parlamento Euro¡reu
A5G30s.
Rt¡e Wieftz 60
1047 Bruxelas

Tel:00 322 28 47 345

ASP I5G 305

Beijer Charlotte
0032 2 283 75 20

l0lì30- 13h00

th30- I 0h30

-> the clefinition
(traceabiIity ancl feeding
system) of "Brazilian
high quality beef'for
Hilton beef quota use

and, possibly,

VISITA Ministro da

Agricultura do Brasil a

Bnrxelas (acompanhaclo
pelo Sr. Célio
Porto(SRI) e Sr.
Francisco Jardim
(Secretário-SDA),

Agricultura do Brasil a

Bnrxelas (acornpanhaclo

pelo Sr. Célio
Porto(SRI) e Sr.
Francisco Jardirn
(Secretário-SDA),

Delegação brasileira:
Dois secretários (SRI e

sDA)
Min. Ronalclo Costa
Filho,
Luiz Gasser
Odilson Silva,
Sr.Rui Samarcos Lóra
(Assistant to the
Minister)
Sr. Olímpio Cnrz (Press

Assistant)

Reunião corìl representantes da DG-AGRI
Participantes:
-> Mr. Nelmon da Costa
-> Mr. JamilGomes cle Sot¡za
-> Mr. Jesulindo Nery Jurrior
-> Mr. DanielTavares

Reunião do Ministro cla Agricultura Brasileiro, Sr Rossi
Presidente cla Cornissão cle Comércio Internacional do
Parlamento Europeu, Deputaclo Vital Moreira

Presidente cla Comissão da Agricultura e do Desenvolvir
Rural, Sr. Paolo tle Castro.

à Translation will be provicled by Mr. Paolo de Ca

Cabinet.

-> a list of topics that the Brazilian delegation rvoultl I

raise during the meeting with the Chairman of
the Committee on Agriculture and Rural Develo¡rmet
Paolo I)e Castro:
- Image of Brazilian agribusiness in Europe.
- Brazilian "Cattle Gualclian Programme" ("Progranra Br

Guardiao")
- cattle ranching vs. cleforestation in the Amazon region

- Visit of Members of the European Parliament to Brazil
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Reunião com UECBV( Jean-Luc Mériaux)

-> Leonardo Sotero Caio, Emb BrasilBXL

APEX-CNI
Rui Faria da Cunha e

Sr. Alex Figueiredo

- ABIEC ( Sr. Otávio Hermont Cançado - Exectltive
Director e Sr. Miguel Bueno - Press Offìcer
- ABIPECS - Sr. Pedro de Camargo Neto - Executive
Presiclent

Reunião do Ministro da Agricultura Brasileiro, Sr Rossi conl
UECBV( Jean-Luc Mériaux)

-> UECBV will organise the meeting room anclthe

interpretation (Engl ish/Pottu guese).

Participantes

Delegação brasileira:
Ministro da Agricultura, Sr. Rossi

Dois secretários (SRI e SDA)
Min. Ronalclo Costa Filho,
Luiz Gasser
Odilson Silva,
Sr.Rui Samarcos Lóra (Assistant to the Minister)
Sr. Olímpio Cruz (Press Assistant)
A lex Fi gueireclo(APEX-CRI)
Ministra Maria Elisa representará a Ernbaixacla (Bruxelas)

Reunião do Ministro cla cultura Brasil Sr Rossi com o

meeting with Brazilian
beef and poultry meat
exporters

VISITA Ministro da
Agricultura clo Brasil a

Bruxelas (acompanhado
pelo Sr. Célio
Porlo(SRI) e Sr.
Francisco Jardim
(Secretário-SDA),

VISITA Ministro da

l4h

l5:30-17:30

1 th30

Rue de Trèves 6l
1040 Bruxelles

COPA/COGECA
Rue de Trèves ,No6l
B-1040 Brussels
Ground floor.

Parlamento Europett

Seguncla l2
de julho

Segunda 12

de julho

Segunda l2



Relatório  (1020087)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 230

Seguncla l2
cle julho

Segunda 12

cle julho

Rue de la Science 29

Rue Froissart l0l
Room 142

l3h

l2hl3lr
l4h-1 th

Reunião rlo
Mecanismo de
Consulta sobre SPS

Interprete Mr. Rui
Con'eia

ALMOÇO

Comissão Européia:
Mr. João ÄGUIAR MACHADO - Deputy Director Ge
DG Trade
Mr. Bernard VAN GOETHEM - Acting Deputy Dircc
General - DG Sanco
Mr. Christophe KIENER - Assistant to Mr. Machado -

Trade
Mr.Ulrich WEIGL - Acting Head of Unit - DG Tracle

Delegação Brasileira:
- Mr. Celio Porto
- Ronaldo Costa Filho - Coordinator for Biosafety (MAl
- Mr. Marcus Vinícius Segurado Coelho
- Secretary Fernando Zelnet

-> Secretários Célio Porto (SRI) e Francisco Jarclim
(SDA) participem da abertura.

*Delegação brasileira será assim constituída:
- Nelmon da Costa
- Jamil Gomes de Souza
- Juliana Ribeiro Alexandre
- Jesulindo Nery Junior
- Daniel Tavares
- Márcio Rezende Evaristo Carlos
- Eduardo Ferreira
- Secretário Fernando Zelner

,) ) ) )) J ) J ) ) )JJ.JJJJJJ ) )JJJJJJ J )JJ.JJ JJJ ).JJ ) J) -) ) ) )
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Reunião do Sr. Célio Porto(SRI) e Sr.
(Secretário-SDA), com corn Sr. Van Goethem (DG SANCO)

tr'rancisco Jartlim

-> translation from Poúuguese into English rvill be provicled try

the Commission side

- A list of topics that will be raised by the Brazilian
delegation at the meeting with Commissioner John Dalli:
- Decision EC 2008/61 - possible revision

- GMOs - EU approvat process of new transgenic events ancl

possible establishment of low level prcsence tolerance for EU

non-approved CMOs.
- Significance of the EC-Brazil Consultation Meclranism on

Sanitary ancl Phytosanitaty issues

- Invitation to Commissioner John Dalliand DG-SANCO

clelegation for a visit do Brazil

sANCO)

VISITA Ministro cla

Agricultura do Brasil a
Bruxelas (acompanhado
pelo Sr. Célio
Porlo(SRI) e Sr.

Francisco Jardirn
(Secretário-SDA),

Delegação brasileira:
Dois secretários (SRI e

sDA)
Min. Ronalclo Costa
Filho,
Luiz Gasser
Oclilson Sil

Bruxelas (acompanhado
pelo Sr. Célio
Porto(SRI) e Sr.

Francisco Jarclim
(Secretário-SDA),

Delegação brasileira:
Dois secretários (SRI e

sDA)
Min. Ronaldo Costa
Filho,
Eduardo Fereira.
Odilson Silva,
Sr.Rui Samarcos Lóra
(Assistant to the
Minister)
Sr. Olímpio Cruz (Press

Assistant)

1 lh30
1Zlt

Rue Belliard232 7o andar

+32 2.299.65.40
suzanne. maher-tastenhoye@ec.europa.eu

Seguncla 12

cle julho
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Segunda l2
cle iulho

Sexta, 9 cle

iulho

julho

Berlaymont
MAHER-TASTENHOYE Suzanne

Sede da UECBV
rue de la Loi 8l-A

r0h

I lh45

llh
(governos)

VISITA Ministro da
Agricultura do Brasil a

-> to continue the
process

of exchanging informati
on about prodr.rction and
exports of
GMO agricultural
proclucts to the EU,
stressing trvo topics:

- alternatives to tackle
the EU "zero tolerance"
policy regarding trace
levels of non-authorized
GMOs in imported
products;

- GMO's pace of
approval in the EU
("asynchronous
approval").

A two-step meeting:
first with private sector
organizations (at
l0:00) and seconclly
with only Government
representatives (from
I l:00).

Reunião clo Ministro cla Agricultura Brasileiro, Sr Rossi r

Sr. Dalli (Cornissário de Saú¡cle e Política clo Consumiclor

Governos:
-> Argentina (Alejandro Silva, Gabriela Falcon e Sr. Gas

Funes)
-> Brasil(Min. Ronaldo, Eduardo e Odilson)
-> Canadá (Tina Milanetti, Gorclon Puglt
-> China (não respondeu)
-> Paraguai (Sr. Raúl Silvero-Minister, Sra.Norma Cardc
Counsellor)
-> South Áfi'ica (não participerá)
-> Estados Unidos (J. Barrie Willia¡ns, Mullaney Daniel,
Gregory

Garrarnone)
-> Uruguai (Anibal Cabral- -Ministro)

Sector privado:

->EUROPABIO (Dr Filip Cnudde, Mr Carel clu Marchie
Sarvaas,

Director Green Biotech)
-> COCERAL(Teresa Babuscio, Elena Berloni)
-> FEDIOL (Nathalie Lecocq, Director General)
-> FEFAC (Mr Julien Taieb)
-> UECBV (Dr. Giuseppe Luca Capodieci)
-> CIAA ( Ms. Beate Kettliz - (não participerá)

)) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) t ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ))))))))))))))))))
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Ð Austrália (Mattew Koval)
Ð Brasil (Eduardo e Odilson)
à Canaclá (
-> Japão (Atsushi Suginaka, Counselor

Gaku YODA, Counselor e Akihiro NAKAJIMA.
First secretary)

Ð Nova Zelãndia (Brian Astridge
à DG SANCO (Lurcles Soares, Rui Ludovilto ancl

Nicolas Guth,)

-> The meeting will be chaired by Ms. Chantal
Bruetschy, head of Unit E6 (lnnovation and Sustainability).

Reunião com o Sr. Rui Faria cla Cunha e Sr. Alex Figtreiredo
(APEX-CNI)
Missão do Brasil:

- Ministro Ronaldo
- Secretário Ecluardo Feneira
- Secretário Savini
- Adido agrícola, Oclilson Silva

Reunião com o Sr. Mériaux (EUCBV)

Participantes:

-> any national
legislative measure
regarding cloning of
animals;
-> the use of the
cloning technique at
national level (both in
breeding and
research);
-> the import and use

of semen ancl

embryos from cloned
animals and their
ofßpring; and
-> the farming of
cloned animals and
their offspring

TIDLEGRAMA 918

Reunião de

apresentações

Reunião cle

apresentação clo Adiclo
agrícola
OGM

l 0h30

r6h

I 0h (privado)

questions (bilateral)
Rue Froissart l0l

Ghislain.Marechal@ec.eur opa.eu

Tel.: * 32.2.295.68.04
Fax.: *32.2.296.27.92

Missão do Brasil

Missão do Brasil

Missão do Brasil

junho

Quarta 30 cle

junho

Seguncla 05
cle.lulho

Terça 06 de



Relatório  (1020087)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 234

Quinta24

Quarta 23 cle

junho

Terça-feira
22 cle junho

Segunrla 2l
de.iunho

Sexla l8 cle

.irtnlto

Quinta l7 de
j rrrtltcl

DG SANCO - Unit D4 - International

Rue de la Loi, 130

Bruxelas

+32 (0) 2299 63 75

Missão do Brasil

Resicience Palace, lnternational Pless Center

Solìa Ciravegna
Secretary
Rue chl Trône, 98
B - 1050 BrL¡xelles
Tel: 02/502.08.08
Fax : 02/502.60.30

Cristin:r L¿rso Sanz
lìuropeau Conlnl ission
DC SANCO D4
hltematioual qrrestions

Tel: * 322296 57 35

Irax: * 322 296 21 92

Missão do Ilrasil

export l'.r-,s¡res

Rtre cle La Loi 110,1040 BlLtssels,

Belgiurn
( +32.2.29 56096)

I 0h-l 2h

I 0h30

I 0h30

Pela tarcle

l2lr

1 0h30

Ð Clonagem:

Rer¡nião de
apresentação clo Adiclo
agrícola

- Tema: apresentação do
Adido Agrícola.

Evento COCBRAL
" 2010-2014 Way
forrvard for the
Agliculture, tracle ancl

inclustry"

Reunião cle

apresentação clo Adido
agrícola

Reunião cle

apresentação clo Acliclo
agr'ícola

Ð Argentina ( Gaston Funes, Gabriela Falcon)

Reunião com o Sr. LionelMesnilch'ey (Agriculture ancl

Development DGUnit B.I - International Affairs II)

- Reunião com executivos cla Alonso & Asociaclos (

Emiliano Alonso e Emilio Oviedo Martínez), escrit(
que representa a UBABEF em Bruxelas.

Reunião corìr a Sra. Cristina Laso SANZ(DC SANCO)

lìeunião corìì a Sra. Agnes Borges (Aclvogacla)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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Reunião com:
- José Eduardo Vieira,
- Deputado Ntlno Mello e

- Sr. Duaúe Mira
- Luís Migtrel Correia Mira (Secretário Geral cla

Confederação dos A grictlltores cle Porttr gal)

(Confederação tla Agricultura cle Portugal)

Ð Reunião do setor agrícola com o Sr. Scott Frietz (ASA

American Soybean Association)

Errropean Veterinary Week 2010- 14-15 .ItJNB

CONFERENCE in Brussels on "Itlentilìcation
2010
nnd

traceability along the footl chain"

The conference u,ill attenclecl by about 400 paltici¡lants

inclucling Chief Veterinary officers fì'onr ELI Mernbers States'

Members of the Eulopeau Parlialtlettt, t'ept'esetltatives fì'olll

veterinaty associations, ft'ottt the E,U Veterillary faculties antl

fì'our tlrircl couutries. In adclition' farnting associatiotls,

collstìlner groups ancl other stakeltolclers lvill also be

replesentecl.

w$1ul-o*!]g--[rça.[h.eu

Reunião com o Sr. Patrlo l-trciano (DG l-I{ADIi) e Sr. t-l lrich

Weigl (Acting Flead of Unit)

dos - UBABEF)
Confederação da

Agricultura de Portugal
- CAP

' 
ASA

à agricultural
biotechnology

Reunião cJe

apreseutação clo Adiclo
agrícola.

I 5h30

r 6h30

101ì30

Parlement eulopéen,
Bât. Altiero Spinelli (088254), 60 rue Wiertz,

B-1047 Bruxelles

Secretária dele, Marta Monteiro (0478 033 857

ou 02 284.72.40)

Missão do Brasil

Bnrxelas - DG SANCO

l)aulo Lttciano
European Collmissiou
DG Tracle

Unit Cl - Sustainable Developmerìt ancl

SPS lssues

SPS Team - Suníl¡t and n

Quarta 02 cle

.junho

Sexta 04 cle

.junho

Segrruda l.[ e

térça 15

.iunho

Quart l6 rle
.iunltcr
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AGBNDA RE
SETOR AGRICOLA

2010

Terça 0l de
junho

Segunda 3 l de

maio

Seguncla 3l
cle maio

Dia de
reuntao

Missão do Brasil

DG AGRI
Rue de la Loi, 130

Lionel Mesnildrey
Unit B.l - International Affairs II
Desk Officer: South America
Room: L-l30, 6119A
B-1049 Bruxelles
Tel:+32(0)2299 6375
Fax: +32 (0)2295 8628
Lione l. Mesn i ldrey@ec.errropa.eu

Missão do Brasil

Local

l0h

lsh

r rh30

Hora

) Escritório
Alonzo&Associa

Ð (Sr. Lino Colsera:
Secretário
Substituto da SRI
e Diretor do
Departamento de
Negociações
Sanitárias e

Fitossanitárias)

Ð COTA HILTON
BEEF

Ð Reunião de

coordenação
ern preparação
à reunião com
a DG-AGRI
sobre Cota
Hilton

Tema

Ð Reunião Sec. Eduardo com o Sr. Emilio. Adido Odilsr
pafticipará na reunião.

t Reunião do Sr.Lino Colsera corn Sr. Jerzy Plewa. ([
Geraladjunto da DG AGRI).

t Participantes Brasil: Sr.Lino Colsera
Sra. Claudia Tercilia Zucherato
Min. Ronaldo Costa Filho,
Séc. Eduardo Ferreira
Adido Odilson Ribeiro

à Participantes DG AGRI:
) Jerzy Plewa,;
- Miguel Garcia Navarro, Animal products Unit,

- Lionel Mesnildrey

) Participantes: Sr.Lino Colsera
Sra. Claudia Tercilia Zucherato
Min. Ronalclo Costa Filho,
Séc. Eduardo Fereira
Adido Odilson Ribeiro

Observações

) ) t) ) ) )) ) ))) ) ).))) )) ))r )))))) ) )l ))) )) ) ) t) l) )) I )
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ß
I V

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio - SRI

RELATÓRIO FINAL

Período: 2010 22014

15 de outubro de2014

Odilson Luiz Ribeiro e Silva

ADIDO AGRÍCOLA

MISSÃO DO BRASIL JI-INTO À UTqNO EUROPÉIA

Ì

Ì
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ANEXO 4

AGENDA DE REI.INIIOES - 2OI3
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AGEI{DA REUI\IÕES
SETORAGRICOLA

2013

Quinta l0janeiro

Quinta l0janeiro

QLrinta l0janeilo
.l¿ulciro

Dia de
reunlao

Missão rlo Brasil

Sulivan Alves (SLrla)

Coordenaclora Técnica
União Brasileira de Avicultura

Missão tlo Brasil

Titta. MAJA@eeas.europa.eu
CelLrlar na Europa: +358-40-808 64 63

DG AGRI

Hans-Cristian Beaumond
Policy Co-oldinary - Organic farming -
rue de la loi 130

Offìce L1301241 -
tel:+32 2298.94.21
hans-christian. beaumoncl@ec.europa.eu

Local

t7h

l5h

r lh
Saída: I 0h30
Buscar: 12h30
tbc

Hora

Reunião parâmetros
insensibilização de aves

Tema

-> rcunião clo setor agrícola com a Sra. Sulivan Alves

CONFTRMADO (08/01)

Virão também:

->Reunião com a Sra. Titta Maja

CONFTRMADO (t2lt2lt2)

-> reunião do setor agrícola collì o Sr. Christinn Bear¡montl

New Heacl of Unit Mrs Michelini, rvlro stat'tecl micl December
ancl replaces now Mr Onofi'e.

CONFTRMADO (08/01)

Motorista:
Richard

Observações

)\t:
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* Prof. Ernane Costa (USP)
* Dr. Gerson Scheuernrann (EMBRAPA.)
* Aclolfo Roy (Alonso Asociaclos)

Ficaremos hospedados no IBIS BRUSSELS OFF GRANI)
PLACE -Glasmarkt 100 Rue clu Marché aux Hertres 100

-> reunião do MAPA com a DG SANCO

The representatives fì'om EMBRAPA ancl UBABEIì can come

to Bnrssels for that meeting as we tliink it will be tnuch better

to discuss personally all the details ofthe technical study in the

poultry stunning parmeters

CONFIRMADO

Motorista:
Antlré leva / Richard busca
-> Reunião entre o setor ícolaeaDCSANCO
-> Reunião do setor agrícola com o Sr. Marc Wintgens

CONFIRM^DO (27-12-12\

The lnternational Serum Industry Associatioll ISIA represents

most producers of animal by-products worldwide. On a regttlar
basis lSlA is organising a rneeting at one of the Missions to the

EU in Brussels and invite representatives of the most impofiant
expofiers ancl impofiers of anilnal by-plodtrcts.

- > almoço da Paula com a Entbaixatriz dos EUA
-> INTERNATIONAL SERUM INDUSTRY
ASSOCTATION (ISIA) - JOINED MEETING

Meeting about poultry
stunning parnreters

Brazil is an important
expofter. The main
preoccupation is

ECl069/2009 ancl

Ecl42l20ll. They are

interestecl to know and

unclerstancl what the
rnain concerns of tlie
Brazilian authorities are

in tliis respect.

ÄLMOÇO PAULA

I 0h30- I 3h
Saída: I 0h
Buscar: l 3h

l6li
1 0h30

l4h
Saí<ta: 13h30
Buscar:15h30

+55 I I 3031-4115

DG SANCO
Rue Froissart, 101

Paolo Felice DALLA VILLA
European Commission - DG SANCO
Animal Welfare
Plrone: + 32 (0) 2 29 87 629
Paolo-Felice.DALLA-
VILLA@ec.europa.eu

DG SANCO
Missão do Brasil

Marc Wintgens
Heacl of ISIA-European Regional

Aclvisory Team
Ridder Gerardilaan, 50
8-2650 Edegem - Belgium
Telephone +323 888 41 83

Mobile + 32 476 40 79 79
Skype MARIWI25
m arc. w i nt ge n s laìs el bomebi o I o gi c a L com

USDA AVIC llrussels
US Enbassy Brussels - pre-tlission
Building

Sexta I I .laneiro

Sexta I I ianeiro
Terça l5 janeiro

Quarta l6 ianeilo
Quarta l6.ianeiro
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Sexta l8 janeiro

Quinta l7 janeiro

Quinta l T janeiro

Cercle de la Wallonie
Avenue de la Vecquée 21

5000 Namur

Fat Boys
36 Avenue de Cortenberg

Steven Ainsrvofth
Counsellor (Veterinary Services)
New Zealand Mission to the EU
Tel: +322 550 1219
Mobile: +32 (0) 473 980 017
Fax: +32 2 513 4856

Missão do Brasil

Magdalena Zietara - Counsellor
Permanent Representation of Poland to
the EU - Agriculture ancl Fisheries
Section- - Rue Stevin 139,1000 Brussels,
Belgium - tel: +32 2 780.42.75 - fax:
+32 2 780.42.97
Ma gcla lena. ZietaralrDmsz. gov.pl

Boulevard clu Régent, 27
B-1000 Bruxelles

Contato: Marc Wintgens (ISIA) ou
Dr. Xavier Mennig
Agricultural Specialist
Teleplione : + 32 2 811 47 47
Fax : f 322 511 09 l8
e-mail : xavier.menni g@aphis.usda. gov

+ 10h30-12h30
Round Table
* l4h-17h40:
conferência

l8l.r

r 5h30 SDA Official Letter nn

443/2012 - equivalence
of systems betrveen
Brazil and Poland in
relation to dairy
proclucts

-> Roud table <Les opportunités dans le secteur
agroalimentaire - le SIAL MercosÌrr ) e conferência < BÉsil :

marché cible de I'AWEX en 2013. Focus sur les Régions Sud

et Sucl-est >

Envio inscrição Od e Paula, por fax (10/01)

-> Drink Adirlos agricolas

-> rcunião clo setor com a Sra. Magdalena Zietara

CONFTRMADO (09/01)

Paula confirmou sua presence e Od (07/01)
Motorista:
Richartl

t ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ), ) ) ì ) ),) ) ) ¡.) i ) ) ) ) ) ) J ) ) I ) )
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PARA INFORMAÇAO :

O Sr. Embaixatlor André Mattoso Maia Amatlo tambénl
estlrá rlresente
-> Stancling Committee on Plant Flealth

-> reunião do grupo cle trabalho da FAO sobre Recursos

Genéticos Florestais para Agricultura e Alimentação

Os clocumentos poderão ser encontl'aclos na página

http://rvwiv.fao,s!@
-> 6n Cirneira UE-Brasil

-> Mr Dermot Ryan, Agricttlture Counsellor ancl SCA
Spokesperson for the Permanent Representation ol Ireland to

the EU, has agreed to come in to speak with interested, non-EU
Missions about the Irish Presidency's agicttlttrre agencla.

CONIURMADO (O(l e Paula: 20112)) mtttlança rlata
(t4t0t)

Motorista:
Bruno
-> The U.S. Ambassador's coufiesy visit with Commissiotrer
B is currentl schedulecl f'or J 24

-> Reunião na Missão clo Canadá

to develop tlie following issues which were cliscttssed at the

lunch hosted by Arnbassadol Kennarcl here at the U.S. Mission
to the EU on December I B, 201 2 (copy of notes flom the lttnclr
at tlie bottoni of this email for your convenience):

1 Joint meetings:
with Commissioner

PARA
TNFORMAÇÂO
PARA
TNFORMAÇÂO

PARA
INFORMAÇÂO

PARA
TNFORMAÇÂO

14h

Saída: I 3h30
Buscar: 1 5h tbc

l0lr
Saída: 91t30

Buscar: l2h

Roma - It¿ilia

Brnsília

Nelv Zealand Mission
Avenue cles Nerviens 9/31

Sara Meymantl
Seconcl Secretary, AgricLrlture ancl

Fisheries
B-1040 Brussels,
+ 32 2 550 12.24

Sara. M e)rrn ancl@mfat. govt. nz

Canatlian Mission to the EU
Avenue de Tervuren 2

1040 Brussel

SegLrnda 2l e

ferca22 ianeiro
Qualta 23 a sexta
25 cle.janeiro

Quintn 24 janeilo

Quinta 24 janeiro

Quinta 24.iarreiro

'Sexta 25 janeilo
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Sexta 0l
FII,VBRBIRO

Quinta 3l janeiro

Seguncla 28
janeiro

Missäo do Brasil

Video conference

DG AGRI

Hans-Christian Beaumond
DG AGRI B1, Latin America, Asia other
than OECD countries
Loi 130 6115{
European Commission
200 rue de la Loi
Tel: +32-2-298 94 2l

l0h

14h30 as 16H30
(honirio cle

Bruxelas),

16h30
Saída: l6h
Buscar:1 7h30

reunião para apresentar

Regulation 1099/2009
- discutir a retomada das

expoftações de

cítricos do Brasil

Organicos

-> Reunião do setor agrícola com o Sr. Mark V/ils cla OLAF -

-> O objetivo da videoconferência será apresentar as medidas
tomadas pelo lado brasileiro para garantir a eficërcia do sistema
de controle e de cefiificação de cítricos para a UE.

CONFIRMADO (por tel com Od-25/01) -Telesramal22

-> Reunião do setor agrícolacom o Sr. Beaumond

CONFTRMADO (2sl01)

Motorista:
Richard

b) at the European Parliament
c) with Professor Anne Glover
d) with more approachable Ambassadors from EU
Member States

e) with President Barroso
f) with EU industry (EuropaBio)

2.
a
J.

Risk Roundtable
Any other business

Aclditionally, the U.S. Mission to the EU will inform the group
of any matters of interest that may have emerged fi'om
Ambassador Kennard's courtesy meeting with Commissioner
Borg, scheduled for Thumday, January 24,2013.

Motorista:
André

) ) J ) JJ ) J J J J ) ) ) JJJiJ J J J.J J.JJJ,JJ J J J JJJ J ) J J JJ J,J ) ),) J
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Escritório Anti Fraude da Comissão Européia

CONFIRMADO (por tel com Od-25/01)

-> Reunião com o Sr. César Nascimento da Emb. do Bmsil

CONFIRMADO (por tel-Otl)
-> Conference on Climate change and Foocl Security

Inscrições Orl e Paula (enviadas 07/01)/confirmação: 08/01

speakers:
* Professor Jean Pascal van Ypersele, Vice-chair of the

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC or GIEC)
* Professor Olivier De Schuttern United Nations Special

Rappofteur on the Right to Food

Motorista:
Guilherme
-> FÉRIAS ODILSON (regressa trabalho a 19102)

-> Meeting with representatives of missions from various grain

exporling countries to disct¡ss issues related to GMOs in the

EU

CONFIRMADO (pela Paula -31/01)

Motorista:
Bruno

REUNIÂO CANCELADA
-> Reunião com a APEX para tratar de seminário no PE.

questões relacionadas à

classifi cação tarifária
sobre carne de aves do
Brasil.
Promoção

PARA
TNFORMAÇÂO

16h

l 8h-1 th30
Saída: 17h30
Buscar : l9h

I 3h30
Buscar: 1 5h

l0h-1 rh30
Saída:9h30
Buscar:l lh30

Missão do Brasil

Palais des Académies
Rue Ducale 1

1000 Bruxelles

Missão tlo Canadá
Avenue de Tervueren 2
Brussels

Kall Dupuis - Counsellor (Agriculture)
karl.clupuis@internati onal. gc.ca

Tel:32 2 741.07.72

BBA e APEX

fevereiro

Seguncla 04
fevereiro

Terça 05
fevereiro

Quarta 06 a

seguncla l8
fevereiro
Sexta 08
fevereil'o

Quarta l3
'fevereiro
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Quinta 2l
fevereilo

Quarta 20
fevereiro

Quinta 14

fevereiro

room PHS 58001

room JAN 4Q2

Scotland House
6 Rond-Point Schuman
1040 Brussels

European Policy Centre
Tel: 02 231 03 40
Fax: 02 231 07 04 -022307412
www.epc.eu

Brazilian Business Affàirs - Europe
Avenue des Afts, 19 AID
B-1000 Brussels
Tel: +32 (0)2211.05.30

th- l 2h30

l 5h-l Bh30

I lh-13h
Registration
10h45
Saída: I 0h30
Buscar: I 3h

* Future criteria for the
designation of LFAs;
information by the
Commission (in
camera); Thu starting at

09.00

* Debate with Tonio
Borg, Commissioner for
Health and Consumer
Policy, on the
fofihcoming initiatives
until the end of this
parliamentary term and

on topics of actual
interest; Wecl starting at

17.00

-> Meeting of the Agriculture Colnmittee

The meeting will be web-streamed.

Agenda:
http://www. enroparl. europa. er¡/meetclocs/2009:20 1 4/document

-> Meeting of the Agriculture Committee

The meeting will be web-streanlecl.

EPC INVITATION: Policy Dialogue: What fltture for tlie
Common Agricultural Policy?

Envoi insc rição Pau la (0 61 02) I confirmaçã o (07 I 02)

Motorista:
Bruno

(irão participar na reunião, Cons. Luciano, Cons. Paula e Sec.

Maximiliano)

coNFrRM^DO (12/02\

Motorista buscar:
Bruno

) ) ) ) ) ) ) ) ) s ) ) ) ) t) ) ) ) ) ) ) J I ) ) )) ) ))) ) t ) t )) ) t ) i)) ) )
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docs

gri/agri 20 1 30220-1 500.htm

-> Happy Hour dos Aditlos agricolas

> Stakeholders and Member States'open clebate on a possible
revised EU legislative framework for animal welfare.

* Current Challenges
and Opportunities for
Renewable Energy in
the European Internal
Energy Market; vote on
draft opinion;
rapporteur: Spuos
Danellis (S&D. EL);
Thu starting at 10.00

* The outcome ofthe
European Council
regarding the MFF;
debate; Thu

* Transitional
anangements for 2014
in the context ofthe
CAP reform;
presentation by the
Commission and debate;

Thu
BRAG drinks
"Brussels Regional
Agricultural Group"

Bem-estar animal

t8h

th-17h30
Saída: 8h45
Buscar: 17h30

Fat Boys
36 Avenue de Cortenberg

Steven Ainsworth
Counsellor (Veterinary Services)
New Zealand Mission to the EU
Tel: +32 2 550 1219
Mobile: +32 (0) 473 980 017

Building: ALBERT BORSCHETTE
Rue Froissart 36
1040 Brussels

Quinta 2l
fevereilo

Sexta 22
fevereiro
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QLrarta 27
fevereiro

Terça26
fevereiro

Terya26
fevereiro

Missão do Brasil

Rocco Renaldi
EU Representative

European Parliament

Ceorge Lyon
LUFPIG Chair
ALDE Spokesperson on agriculture

Dario F. Ruivo
Advisor to Luís Paulo Alves - MEP
tel: (+32) 22837828
fax: (+32) 228 49828
dari o. rui volôeuroparl.europa. eu

mobile: ft32) 476 071 379

European Parliament
Altiero Spinell i bLrilclittg
Rue wiertz 60
Brussels

Room:AB-OD

Jessyca Vancranenbroeck
Stagiaire
European Commission - DG SANCO
Unit G3 - Animal Welfare
Rue Froissart l0l, 1040 BrLrssels
j essyca. VANCRAN EN BROEC I(@ext. e

c.euroÞa.eu

1 0h30

I 2h30- r 4h1 5

Levar Luciano
Buscar: l4hl5

th- I 2h30
I 2h30-
13h30:lunch
Snítla:8h30
Buscar: I lh45

Cítricos (pinta preta) -> Reunião do setor agrícola com o Sr. Chadrvick, Prof
Hattingh e Sra, Cristina Freitas da Costa

CONFTRMADO (20/02)

-> Invitation as a speaker to the Mercosur tlebate

-> Land Use and Foocl Policy Intergroup at the European
Parliament (LUFPIG)

CONFIRMADO

-> Conference "Bee Health in Europe"
(Paula gostaria de sair às I I h45 - Oclilson ficaria até ao fÌnal
do evento 13h30)

Inscrições Od e Paula (enviadas 19102)

Motorista:
Ändré

Inscrições Od e Paula (enviadas 20102)

Motorista:
Antlré

) ) ) )') ) ) I j ) ) ) ì .t i 't ) '; ) ¡ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) i ) ) ) ) ) ) ) i i ;
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* Mr Justin Chadwick, CEO of the Citrus Grorvers of Soutlrern

Africa
* Prof Vaughan Hattingh, CEO of the South African research

institute Citrus Research International

-> Forum for the Ftlttlre of Agriculture 2013

*Chairecl by Franz FISCHLER, fot'tner EU Commissioner

and Chairrnan of the RISE Foundation

Inscrições Od e Paula (enviatlas l2ll2ll2)lconfirmação
têm motorista d

-> Invitation "we create chemistry" world tour

Confirm o ce Oclilson
-> Seminar "A Brazilian Perspective on the EU tlansition to

more Sustainable Biofttels"

l0:30 Welcome remarks and introcluction by Dlizlbeth
IFarina Brazilian Association

PARA
INFORMAÇÃO

EVDNTO ODILSON

1 th30-13h30
Saída:l lh
Buscar:13h45

th- l Bh

1Bhl5

th45-l 3h
Seguido por um
lunch
Saída. th30
Buscar: 13h45

Citrus Growers Association of Southern

Africa
cio Landrnark EuroPe

Rue du Collège 27, 1050 Brussels

Rue clu Collège 27,1050 Brussels

Fax: I 32250288
Mob: + 32 473 401827
rren a I cl i fa) I an cl markeuroDe, eu

Missão tlo Canaclá
Avenue cle Tervuren 2

1040 Bruxelles

Rrasília

Square Meeting Place
Rue Mont des Afts, Glass entrance

1000 Bruxelles

The autoworld Museum
Parc du Cinquantenaire 1 I

1000 Bruxelles

Residence Palace
155 rue de la Loi
Brulssels

Quinta 2B

fevereiro

MAIì(r()
Terça.-feira 05
Março

Terça-fèira 05

Março

Terçalèira 05
Março

Quarta-feira 06
lnarço
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Quinta 07 rnarço

Qualta 06 nar'ço

Panoramic Hall, The Square,
Coudenberg entrance
3 Rue Couclenberg

1000 Brussels)

Permanent Delegation of Trtrkey
to the DU
36-38 Avenue des Arts
1040 Brussels

th30-l 4h
(13h30: Lunch
reception)

l Bh30 EVENTO ODILSON

-> High-level panel discr¡ssion "Do EU barriers on biotech

crops disrupt trade and development? " (part of the panel

"Globol food securìty ottd the role d biotech crops".)

EuropaBio would envisage an auclience of approximately 100

stakeholders drawn from the EU institutions, third collntry

-> Cocktail of tlie Art exhibition "Metin Gtiçlti - Nothingness"

Confi rmação presence Otlilson (251 02\

l0:40 Opening speech by H.D Ricardo Neiva Tavares,
Ambassador, Brazilian Mission to the EU
1 1h: Presentations
Ll Impact of the EU biofuels policy on Brazilian land use

clynamic and foocl prices, André Nâssar, Director, Blazilian
Institute for lnternational Tracle Negotiations (ICONE)
tl Potential impacts of the EC proposal on clevelopirtg and least

developed countries seeking participation in the global biofilels
market, Henrique Pacini, Economic Affairs OflÌcer, United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- Looking at the compatibility of the proposecl EU biofuels
Directive with the WTO rules,.Iungui Sul, Associate larvyer,

Siclley Austin
l2:00 Reniarks by Bas Eickhout, Member of the llP, ENVI
Committee
l2:20 Q&A
l2:55 Concluding remarks by Géraldirre Kutas, I-lead of
International Affairs, Brazilian Sugarcane lndustly Association
l3:00 Lunch

Envio inscrições Od e Paula (19102)
(Paula2013-Odilson2013)

) I ) ) t ¡ ) ) )',') t ) ) ) ) t ) t ) I ) ) ) ) ) ) ) ) '] ) l .,')tii
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embassies ancl stakeholders from the development ancl biotech
communities. Each panel will have 4, maximum 5 speakers.

Trvo panels: "Global footl security antl the role of biotech
crops" ancl "The impact of EU policies on global trade in
agricultural commotlities".

Paula confïrmou suâ presence como palestrante (e-mail Otl
0r/03)

Motorista: Guilherme
-> Reunião do setor agrícola com representantes cle países

terceiros

* Argentina: Ivanna ? tbc
* Austrália: Russell.Phillips
* Uruguai: Martin Alez
* EUA: ok
* Nova zelândia ok
-> Video - conferência entre EMBRAPA e Comissão Européia

CONFIRMADO Od e Paula (08/03)

Motorista: Bruno

-> reunião com representantes da Argentina, Austl'ália, EUA,
Umguai e Rocco Renalcli (EU Representative - Citrus Gtowet's

Association of Southem Africa

Implementing
Regulation 19112013

that incorporates the
issue of animal welfare
in the sanitary
ceftificates of meat
expot'ts to the EU

EC-Brazil co-operation
in Marine, Agriculture
and Food research and

innovation

citn"rs black spot

l 0h30

I 5h-l 7h
Saítla: 14h40
Buscar: 17h

l6h

Beat Späth
Public Affairs Manager
Green Biotechnology Er"rrope (GBE)
EuropaBio
Avenue de I'Armée 6
1040 Brussels, Belgium
Tel: + 3227391179 ,

Fax: + 322735 49 60
Mobile: +32 473 610198
Email : b.spaeth@europabio.ors
Missão do Brasil

Comissão europeia
2l rue du Champ de Mars
CDMA (-ll109)
1050 Bruxelles

Dietlinrl JERING - Policy Oflicer
G Research & Innovation El
covz09/ts7
B- I 049 Brussels/Bel gium
+322298.55.73
clietl ind. ierins@ec.europa.eu
Missão do Brasil

Seguncla I I
março

Terça l2 março

Quarta 13 março
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Quinta 2l março

Segunda l8
março

Quinta l4 nrarço

Quinta l4 março

Fat Boys
36 Avenue de Cortenberg

Steven Ainsworlh
Counsellor (Veterinary Services)
New Zealancl Mission to tlrc EU
Tel: +32 2 550 12 l9

Missão do Brasil

Maria Garrone
Agra CEAS Consr"rlting Ltd
20-22Rue clu Commerce
1000 Brussels
Belgium
Phone: +32 (0) 2738.05.14
Fax: * 32 (0) 2 732.13.61

Missão do Brasil

U.S. Mission to the European Union
Boulevard dr"r Regent 27

J. Barrie Williams
Seni or Agriculture Special ist
Plrone: + 32 (0) 2 8ll 4336
Fax: + 32 (0) 2 8l 1 5560
Emai I : Wi lliams.l Bfôstate. sov

l8h

10h30

I 5h30

t0h
Saída:9h30
Buscar: I lh30

DG SANCO study on
the application of rules
on voluntary origin
labelling of foocls and on
the mandatory inclication
olcountry of origin or
place ofprovenance of
meat used as an
ingredient

Agenda clo seminário

-> Drink Adidos agricolas

-> Reunião do setor agrícola com a Sra. Garrone e colegas

CONFTRMADO (22/02)

-> Reunião corÌr a APEX (Rr"ri, Samla ou Béatrice)

CONFTRMADO (07/03)

-> Meeting to discuss Ambassaclors' meeting witlr
Commissioner Borg - Biotech Aide Memoire

CONFTRMADO (07/03)

Motorista
André leva/ Antlré ou Guilherme busca.

* Argentina: Não
* Austrália: ok
* Uruguai: OK
* Sr. Rocco Renaldi, rcprcsentative from the S.A. proclucers

coNFTRMADO (13/03)

) ) ) ) ) ) )) t ),) ) ) ) ) ) ) )) )) ))) ) ))) ),))) ) ) ) ) ) ) )) )) t ) ) )
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-> A group of Ambassadors to the EU - Brazil, USA,
Canacla, Argentina, Paragltay,ancl Mexico will nleet

Commissioner Borg to talk about GMO - genetically moclifiecl

organisms (establish a techllical solution for low level presence

of GMOs not yet authorised in the EU but present in impotl
food)

CONFIRMADO

-> Roundtable "sustainable Coffee ancl Cocoa:

a Recipe for Successful Development"

The debate will be moderated by Fiona Harvey, award-

winning environment journalist for the Gttardian,

arrd will inclucle the follolving expert speakers:

I Dr. Pham Van l)tt, Deputy Head of Depafiment of Crop

Production, Mirristry of Agriculttlre and Rural Developuent
(Vietnam)
I Francesco Tramotin, Director of Srrstainability, Morrdelez

International
I Silvia Formentini, Policy Co-ordinator - Tracle arltl

Sustainable Developmetrt, Ettropean Commissi on

I Etlwartl Millartl, Director of Sustainable Lanclscapes,

Rainforest Alliance

Dnvio insc ilson /
-> Reunião do setor agrícola com o Sr. Camardelli

CONFTRMADO (19/03)

OGMl0h

I 0h- I 2h30
(to be followecl
by a networking
luncheon)

Pela manhã - a

detenninar

Mobile: +32 (0) 473 980 017

Fax: *32 2 513 4856

Berlaymont
Rue cle la Loi 200

1049-Brussels
1 I th floor - room l06

Ms Marie-Claire GRECH
Cabinet of Commissioner Tonio BORG -

I-Iealth ancl Consumer PolicY
+(32)229s.01.42

R

Embassy of the Socialist
Republic of Vietnam
Boulevarcl Général Jacqttes l,
1050 Brussels

Missão tlo Brasil

Antonio Jorse Camardelli
Presiclente - ABIEC

Segunda 25 de
.nlal'ço

Terça 26 março

Quarta 27 março
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Sexta 05 abril
AI}RIL

US [mhassy to Belgium
Boulevard clu Regent 27, Brussels

Tel: (55)(l l)3s31 TBBB

Fax: (55)(l t)3032 s997

I 0h-l 2h
Saída: th30
Buscar: l2h

EU is seeking to ban

neonicitonoids
-> Reunião na Missão clos EUA

CONFTRMADO (27103)

The EU notified a ban on 3 active substances, clothianiclin,
imidaclopricl, ancl thiametoxam, to the WTO Malch I ancl

closed the comment period on March l l, instead of following
the starrdard 60-day comment period.

Currently, 127 countiles use at least some of the 3 substances.
(The Iist of 127 countries is below.) These sut-rstances are used

on at least 20 different crops. The proposal, with an effective
clate of July 1,2013 to be effective for 2 years, willrestrict the
use of clothianidin, imidacloprid and thiametoxarn to crops non
attractive to bees and to winter cereals. The sale and use of
seeds treatecl rvith these active substances will also be 

f

prohibited. Seed care uses are in at least 87 countries. The EU 
I

proposal received no qualified majolity for or agaittst on 
I

March 15 and is due to be put to the Appeals Committee in the 
i

coming weeks. 
I

The industry is willing to provide furlher information on this 
Itopic. I

* tratar de temas de interesse do setor cle carne bovina. Estão

na pauta:
- as notificações de E. coli em carne bovina feitas pelo sistema
RASFF - haverá reunião dos países clo Mercosul sexta feira dia
22 demarço sobre o assunto;
- a reunião do Conselho cla ABIEC no próximo clia 4 cle abril
sobre o contencioso na OMC contra a UE;
- o projeto de prornoção cla carne bovina na UE; e

- a reestruturação da ABIEC.

) ) ) ) ) t ) ) ).) r).) ) ) ) ) )) 1) ) ) ) )) ) t ) ) l) I ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )



Relatório  (1020094)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 258

I- C C C r- I^I- C C Ti. C C C (^ C C (ì C C CC C T^ C C' 1 (^ C C C í' C (- I^ C CT. C C C I^C I^ (- 1 C

- Reprcsentatives from the industry:
* Angus Kelly, Syngenta
+ Julia Sauer, Bayer Crop Science
+ AngelMartin, ECPA
* Jean-Pierre, Busnardo

The agenda is as follows:
- Welcome and introductions - Elisa Wagner, US Míssion
- Neonics issue backgrotnd - Angel Martin and Angtts Kelly
- Review from neonic producers Bayer Crop Science &
Syngenta - Julia Sauer and Angus Kelly
- Q&A
-> EFSA report on E coli STEC

-> Reunião sobre Bem-estar animal com Sr. Andrea Gavinelli,
pessoas do MAPA e setor Agri

CoNFTRMADO (Od-18/03)

ß Andrea Claudia Parrilla - DEPROS/SDC/MAPA
t Judi Maria da Nóbrega - DIPOA/SDA^{APA
r Liziè Pereira Buzz- DIPOA/SDA/MAPA
r Erika Mangili André - DNSF/SRI/MAPA

*tThe suggestion from MAPA for our meeting is the

following:
- presentation about the CTBEA - Comissão Técnica
Permanente em Bem Estar Animal (Stancl Technical Committe
on Animal Welfare) and related activities in Brazil;
- presentation about the IN no 03 and DIPOA Letters
(Circulares) nos 560 e 562 - official verification;
- presentation of the new proposal legislation on animal
welfare in Brazil - requirements of the Regulation 1200911099

and equivalence.

PARA
INFORMACÂO
Animal Welfare
certification
I Reuinião do Grupo de
Bem-Estar Animal

l0h-l3h
Saída: th30
Buscar: l3h

DG SANCO
Rue Froissart, 101

1040 Bruxelles
RoomB232 02/17A.

Seguncla 08 ou
terca 09 abril
Seguñcla 8 abril
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Seguncla l5 abril

Seguncla l5 a

sexta 26 abril

Quinta ll abril

QLrarta l0 abril

Ter'ça 09 abril

Terça 09 abril

PwC Brusscls
Woluweclal l8

Fabio Trigueirinho
Secletário da ABIOVE
* fabio@abiove.org.br

IIUSA PRESIDTINT PARK
Blvcl clu RoiAlbert II,44-
I 000 Bruxelles, Belgique

IIUSA PRESIDENT PARK
Blvcl du Roi Albert II,44-
I 000 Bruxelles, Belgique
Iel:+32 (2)-203.20.20
Fax: +32 (2)-203.24.40
info: info.presiclent@hrsa.es

Hotel Eurostars Montgomety
Avenue de Tervueren 134

Tél:+322741.85.11
Fax: *32 2741.85.00
reseryatiens@eurostarsmontgomery. com

13h45 - I th30

Pela manhã

th- I 2h30
Saída: 8h30
Buscar:1 2h30

th- 1 7h30
(lLrnch)
Saída:8h30
Buscar': 17h30

Bh

PARA
TNFORMAÇÂO

Ações de

sustentabiliclacle
empreendiclas pela
cadeia da soja, e

também repoftar as

rnelhorias ocorridas na

governança ambiental
blasileira nos últirnos 5

anos

Global funtls

Global funcls

-> Seminar "'Doing cleals in Brazil'

-> FVO Mission 2013 -6742 -

-> Presidente da ABIOVE Carlo Lovatelli e Fabio
Trigueirinho

Reunião clas associações das indúlstrias de óleos vegetais cla

Europa, EUA, Argentina, Canaclá e Brasil

CANCELADA

Ajudar a organizar reuniões com tlecision
makers/formadores tle opiniño tla Comissão Europeia e
eventualmente do Parlamento Euroneu

-> Paula vai representar o Brasil

Motorista: André

-> Paula vai representar o Brasil

Motorista: André

-> Café da manhã clo Odilson com o Sr. Daniel (ABfOVE)

coNFTRMADO (08/04)

Motorista: André

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )') ) ) t ) ) ) ) ') ,) .) ) ¡ ) ) ) ) ) ¡ ) ) ) ) .) ) ) ) ) ) I )
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Programme
l3 : 45 lnscription
14 : 10 Accueil
14 :20 Opporlunités d'investissements au Brésil
14 : 50 'Doing business in Brazil' : acteurs importants pour vos

investissements, cléfi s, financement, paramètres fiscaux et

culturels
16 : 00 Pause

16 : 15 Témoignage : Comment une impoftante entreprise

européenne a prospér'e au Brcsil
16 z 45 Discussions en g'oupe et Q & A
17 : 30 Réception

Envio inscrição Od (22103)

-> Videoconferência sobre monno

CONFTRMADO (16/04)

The Department of Animal Health - DSA in MAPA is

analyzinga proposal received from the Brazilian equestrian
association in order to guarantee the logistic and sanitaly
seculity for horses that participate irr the jumping holse event
in Rio Grande do Sul.

Motorista: Anclré
-> European Seafootl Exposition

Odilson recebeu convite

-> Reunião do setor agrícola com o Sr. Zilvinas Ilevicius
(REPER Lituânia)

CONFTRMADO (16/04)

Confirmed speakers:
Andre Amaclo -
Brazilian Ambassaclor to
Belgium and
Luxembourg
Alexandre Pierantoni -
PwC BrazilM&A
Partner
Roclrigo Bastos - PwC
Brazil M&A Tax
Partner

Vicleo conference

-> Trade of fìshery
proclucts with Brazil

l 6h-l 8h
Saída:15h40
Buscar:18h

I 0h30

1 932 Sint-Stevens-Woluwe

DG SANCO
Rue Froissaft l0l
1040 Bnrxelles

Brussels Exhibition Center
ESE Hall 5-6-7-9-11 and Patio
SPE Hall4
Brussels

Missão do Brasil

Zilvinas Ilevicius
Attaché for Veterinary and Phytosanitary

Quinta I B abril

Terça23
Qr.rarta 24 e

Quinta 25 Abril

Terça 23 abril
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Quinta 25 abril

Quinta 25 abril

QLrarta 24 abril

Quarta 24 abril

Terça 23 abril

DG SANCO
Rue Breyclel 4
1040 Brussels
Roorn: 8232 08-120

European Parliament
room PHS 3C050 in Brussels

European Parliament
room PHS 3C050 in Brussels

Missão clo Brasil

Brussels Exhibition Center
Auditoliurn 20000
Located Patio
Ileysel

Permanent Representation of Lithuania
to the EU
Rue Belliarcl 45,1040 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 401 -98 l0
CSM: +32 484 32-7323
Fax: *32 2 401-9875
e¡nail : zilvinas.ilevicius@eu.mfa.lt

th30-1 0h30

09h30 a 12h30

l5h a 18h30

I 0h30

I 8li I 5-20h
Saída: 17h40

E-Coli

PAC

PAC

* new EU pesticicle

legislation, Regulation
110712009
* potential new lrarriers to
irrrports of soybeans,
soybean products, corn arrcl

fruits and vegetables.

EVENTO

-> Reunião sobre E. coli em carne bovina e as notificações a

respeito feitas por meio cfo RASFF

Motorista: Anclré

-> meeting of the Agriculture Committee: CAP reform
negotiations, transitional measures for 2014 and stucly on
protein crops

The meetins will be rveb-streamed

-> rneeting of the Ag'iculture Cotnmittee: CAP relorur
negotiations, transitional measures for 2014 ancl stucly on
protein crops

The meetins will be rveb-streametl

-> Rer¡nião clo setor agrícola com Sra. Lisa Cohen (Clobal
Heacl of Public ancl Governrnent Affairs for Bayer
CropScience), Sr. Franz Eversheim (Bayer's Brussels office)
e Sr. Craig Thorn (DTB Associates, LLP - a Wasltington-
basecl consultant who specializes in agricultural tracle policy)

coNFIRMADO (12104)

-> Seafood Prix d'Elite New Product Arvarcls Receptiort

Motorista: Diego
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-> Drink Aditlos agricolas

-> Despedida do Enrbaixaclor Ricaldo Neiva Tavares

-> Hearing on the experiences of new lnember states with tlie
Comnron agricultulal policy (CAP) 2009-2013

MEPs will clebate with national experts ancl Ilrembers of
acaclemia how tlie CAP rvas implernentecl in their cottntries,

what is the current situation in their agrarian sectors and hoiv

the expectations of fanners fi'om the crtrrently disctlssed refbt'nl

of the EU farm policy can be met. The hearing ivill be

organised in three sessions focusing on direct payments, t'ttral

development ancl ovelall socio-economic im¡ract oflthe CAP.

will
-> Reunião clo setor agr'ícola com o Sr. Alberto Kali e Sr.

Galrriele Cozzi, sócio e Diretor-Presidente da Mecliterranea

Sementi (esta pessoa não virá)

CONFTRMADO (2sl03)

-> Reunião clo Oclilson com o Sr. Henrique carvalho ( DG-

TRADE)

CONFIRMADO

Coquetel

Equivalência de

Inspeção a Campo
Brasil/CE - BraSeed:
produção e

comercialização cle

sementes forrageiras de

clima ternperaclo no
mercado interno e

externo
Seminar on labelling
(organize the seminar on
labelling of animal
products intencled to be

r8h

l8h

t5h30- 18h30

1 0h30

1 0h30
Saída: 10h10
Buscar: 12h

.Iames Tavern
Rue clu comnrerce 88

Residêncência Sr. Embaixatlor

European Parliament
Room JAN 6Q2, Brussels

Missño rlo Brasil

Alberto Kalil
BraSeed - Empresa Brasileira cle

Sementes Ltda
+ 55 51 30262106
kalil@braseed.com.br

DG-TRADD

Henlique CARVALHO
Policy Officer - SPS export isstres

Quinta 25 abril

QLrinra 25 abril

l\,IAlO
Seguncla 06 niaio

Terça 07 maio

Terça 14 de maio
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Quarta 22 naio

Terça 2l maio

Seguncla 20 a

sexta 3l cle maio

Quinta l6 maio

Quarta l5 maio

Terça 14 de maio

DG AGRI
Rue Béliard 28
(sal le STUDIO-B-28-7-SDR I )

Juliano Vieira
Secretaria de Relações Internacionais

Missão do Brasil

James Tavern
Rue clu commerce 88

Missão do Brasil

Ricarclo Tatesrzi cle Sousa

Diretor Executivo
+55 I I 28927t01
abfanec@ahrcnse.ary

EUCBV

Ingrid Morvan

Rue de la Loi 8lA
1040 Bruxelles
Tel:+ 322 230.46.03
Fax:* 322230.94.00
info@uecbv.eu
www.uecbv.eLl

CI-IAR 09/I38
Rue cle la Loi 170,

B-1040 Brussels
+322296.71.07
henrique.carvalho@ec.europa.eLl

14h30
Saída: 14h10
Buscar: l6h

15h

l8h

lOli

15h
Saída:14h40
Buscar: l7h

Diálogos Setoliais
Brasil-UE - Alimentos
Orgânicos - reunião
inicial - PERITOS

PARA
INFORMAÇÂO

Information - in general
- how is the meat
inspection systern in the
EU and how the private
sector consicler this
system.

exporled to Brazil)

-> Vitleo-conferência: Stuclies about organic ceftifi catioll
between BR and the EU

Motorista
Bruno

-> Biocombustivel

-> FVO Mission 2013 - 6850 - Resíduos e contaminantes ern

antmals vlvos

-> Drink Adiclos agricolas

-> Reunião do setor agr'ícola com o Sr. Ricardo de Sousa e Sr
César Borges cla Caramuru Alimentos (Presiclente

ABRANGE)

CoNFTRMADO (22/02\

-> reunião do Odilson com a Sra. Morvan

CONFIRMADO (13/05: por tel)

Motorista: Bruno

Motorista: Diego

ì ) ") ) ) ) ) ) ) ) ),! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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-> Farewell party for Valerie.Ralph e Elisa Wagner

CONFIRMADO (envio confir Od-16/05)
Motolista:
Diego

-> Reunião na Missão entre Alonso Asociados, UBABEf e

setor agrícola sobre as reuniões deles na DG-ACRI e DG-
SANCO

CONFIRMADO envlo od-
-> Video-conferência (MAPA-DG-TRA DE): str,rdies about

organic certification between BR and the UE

Motorista:
Bruno leva/ Diego busca

-> Reunião do Ad. Odilson e do Sec. Maximiliano conr o Sec.

Hogo Lorenzetti sobre a visita dos estuclantes (local do setor

cultural)

CONFIRMADO (27105)

Diálogos Setoriais
Brasil-UE - Alimentos
Orgânicos - reunião
inicial - PERITOS

Visita de I l0 estudantes
e 2 professores

r th-20h
Saída:18h

rBh

14h30
Saída: l4hl0
Buscar: 16h

1lh
Saída: 10h50
Buscar: l2h

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Tel: (61) 3218-2510 /2468
Cel: +55 61 85258022
Residence of Maurice House
25, Avenue des Phalènes

1050 Brussels

Lesl ey. vanderkreeft @fas.usda. gov

Tel+32 21811-5793

Missão tlo Brasil

Aclriano Nogueira Zerbini
UBABEF
Cel: I l-8457-4163
DG-AGRI
130, Rue de la Loi
B - 1049 Bruxelles
salle 8/198

Hans-Christian Beaumond
DG AGRI ts_l, Latin Anterica, Asia other
than OECD countries
Loi 130 6115A
200 rue cle la Loi
BE- 1049-Brussels
Iel: +32-2-298 94 2l
Embaixada do Brasil
Av. Louise 350
1050 Bruxelles

Quarta 22 maio

Qr"rinta 23 maio

Sexta 24 maio

Terça 28 maio
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Quinta 6 jLrnho

Quinta 6.junho

Terça 04 junlro

Terça 04 jLrnho
.]l,N Ho

Terça 28 maio

Ilmbaixada do Brasil
(local do setor cultural)
Avenue Louise 350

Missão do llrasil

Craig Thorn
Partner
DTB Associates, LLP
1700 Pennsylvania Avetrue, NW
Wasliington, DC 20006

fluropean Parliament
Rue wieltz 60
ASP 5GI

DG AGRI

Hans-Christian Beaumond
DC AGRI Bl, Latin America, Asia other'

than OECD countries
Loi 130 6115{
BE- 1049-Brussels
tel: +32-2-298 94 21

Missão do Brasil

Benno van cler Laan
Consultant to USB
benno@vanderlaanconsultin g.con'l

l5h

l0h

I 5h-l 8h
Saída: 14h30
Buscar: l Slr

llh
Saída: 10h40
Buscar': l2h

l7h

The application of the
same EU legislation to
crop protection proclucts

classifi ed as enclocrine
disruptors

Diálogo MAPA-DG
Agri.2o reunião
(Dialogue on
Agliculture)

The proposed revision to
the RED and on the
Commission's draft
proposal to revise the
GHC reduction default
values in Annex V

-> Visita de I l0 estuclantes e 2 profèssores

CONFTRMADO

-> Reunião do Ad. Odilson corr o Sr. Thorn e Sra. Lisa Coen
(Bayer CropScience)

CONFTRMADO (27los)

-> Seminar - Innovation in Agriculture: Meeting tlre clentands

of foocl security in a globalised rvorld

(envio inscrição Od-23/05)

Motorista:
Bruno

-> Reunião do Ad. Otlilson com o Sr. Beaumond

CONFTRMADO (31/0s)

Motorista:
André

-> Reunião clo Odilson e clo Sec. Max com Josiah McClellan
(Unitecl Soybean Board Staff Director for Sustainability) e o

Sr. Benno van der Laan (ConsLrltant to USB)

coNFTRMADO (16/0s)
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-> Reunião do Ad. Odilson na Embaixada do Brasil com a

Senadora belga

-> Food Security, Sustainability & Safety task force briefing
with Petr Blizkovsky

Mr Blizkovsky will give a shoft presentation on "EU foocl

security: challenges and responses", which will be followecl by

a Question & Answer session.

envlo od-27
-> Presentation of the new EU rules for official controls,

animal and plant health, plant reproductive material to third
countries

09:40-11:10 - Official controls - presentation + Q&A - Mrs
Carmen Garau, Head of Unit DG SANCO E5 - Enforcement

l1:10-11:30 - Break
11:30-13:00 - Animal health - presentation + Q&A - Mr
Alberto Ladclomada, Head of UnitDG SANCO G2 - Animal
Health
13:00-14:30 - Lunch (private arrangements; Committee of the

Regions restaurant available)
14:30-16:00 - Plant health - presentation + Q&A - Mr Roman

Vagner, Policy Officer Unit DG SANCO E2 - Plant Health /
Sector Harmful

l0hl5
(reunião 10h30)

12h30 - 14h

th40-17h30

1050 Brussels

Piet van der Vlugt
HAS Den Bosch, UniversitY of
applied sciences

Embaixatla do Brasil
Avenue Louise 350
1050 Bruxelles

British Chamber of Commerce
Boulevard Bischoffsheim I l, lst Floor,
1000, Brussels.

Ana Laura Blanco
EU Events Officer

Jacques Delors building
The Committee ofthe Regions

Rue Belliard, 101,

1040 Brussels
Room JDE 52, 5'h floor

Sexta 7 junho

Sexta 7 junho

Quarta l2 junho
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Terça l8junho

Seguncla l7
ir¡nho

Sexta l4.iunho

Quinta l3 jLrnlro

Quarta l2junho

Missão rlo Brasil

Missão rlo Brasil

Missão do Brasil

Charlemagne Building
Rue de la Loi 170

I000 Brussels

Maison tlu Luxembourg Restaurant
Rue clu Luxen-rbourg 37
1050 Bnrssels
Tel: a32 2.511.99.95

Erl Gavagltan
EU Events Officer
the British Chamber of Commerce
Boulevard Bischoffsheim I 1

1000 Brussels
P +32 2 613 28 61

F +322 51283 63

1 5h30

I 0h30

I 5h30

th30- l 7h30

I th30-2 t h30

Video-conferência

Escritório cla CNA em
Bnlxelas

JANTAR

-> Video-conferência do Odilson com a Sra. Antlrea Parrilla -

Zootecnista - Fiscal Fecleral Agropecuário - Chefe da Divisão
cle Bovicleocultura

-> Reunião clo Oclilson com Rui (APEX), Alinne Oliveira e o

DanielAlano.

-> video-conferência clo Odilson coll a Sra. Tatiana

Lipovetskaia Palenno (Supelintenclente- Relações
Internacionais)

-> Conference on Animal, Plant antl Control P:tcl<age:

Smart Rules for Safer Footl

(envio inscrição O(l-31/05)
Fernando aintla não sabe se vai pocler ir (Írltima respost:t
10/06)

-> British Chamber Dinner with Professor Antre Glover CBE

(hosted by the British Chamber of Courmerce on Science,
r\.glicultLrre & Public Engagement; supportecl by Rothanrsted
Research, the E,uropean Crop Protection Association ancl

EuropaBio)

Ilnvio presence Od (08/05)
Fernantlo não vai poder participar

16:00-16:10 - Break
16:10-17:30 - Plant reprocluctive material (inclucling seecls) -

presentation + Q&A - Mr Thonlas Weber, Policy Officer Unit
DG SANCO E2 - Plant Health / Sector Material for Plant
Reproduction
17:30 - Closing

)")
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-> Despeditla do Sr. Gaku YODA (Counselor (Food,

Agriculture, Forestry, Fisheries, Biotechnology and Rr-rral

Development - The Mission of Japan to the EU)

Envio participação Od (08/05)

-> Seminário: Brazil-EU Investment - rouncl table on policy,

cases and opportunities

Faita in oOd 7
.> CHURRASCO

A CONFIRMAR

-> reunião clo setor ag'ícola com DG-SANCO

-> Almoço com os responsáveis agri a pediclo do Sr. Karl

Dupuis que está de saída da missão clo Canaclá.

-> Video-conferência - study organic standards with Blasil

Farewell Party with
cocktail-buffet

(+t-200 PESSOAS)

Sanidade de equícleos

ALMOÇO

l8h

8h30-r 2h30

16h

I 2h30

I 4h30-l 6h30

Residence of Ambassador SHIOJIRI
2, chemin des Silex,
1170 Bruxelles

Secretary:
Ms.Aurelia Di cara Lavalle,
aurel ia. d ica ra@eu. mofa. goi p

tel: * 500.77.54

European Parliament
Paul-Henri Spaarh building
Room PSH 7C050

Jeu d'Hiver
Chemin clu Croquet I
B-1000 Bruxelles
Tel: +322 649 08 64
Fax :32 2 649 51 0l

DG SANCO

Restaurante
La Fattoria clel Chianti
rue Archimecle 48

DG AGRI

Hans-Christian Beaumond
DG AGRI B l, Latin America, Asia other
than OECD countries
Loi 130 6ll5A - salle 8/83

BE- 1049-Brussels
tel: +32-2-298 9421

Terça l8 junho

Quarta l9junho

Quarta l9junho

Quinta 21 junho

Sexta_21 junho

Sexta 2l de
junlro
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Quarta 03 julho

Terça 02 julho
.IULHO

Quarta 26 junho

Seguncla 24 e

terça 25 iunho

Segunda 24
junho

Berlaymont

FtrFAC premises
223 rue de la Loi
3'd floor

Ingrid Morvan
Advíser
UECBV

Mr Craig Maclachlan House
Minister / Deputy Head of Mission
Square Joséphine Charlotte l7
1200 Woluwe St Lambert
(metro: Joséphine Charlotte)

Hotel Silken Berlaymont
Boulevard Charlemagne I l-19
1000 Brussels

th- I th30
Saída: 8h30
Buscar: I 8h30

I 3h30
Saída: I 3h
Buscar: l4h

I 8h-20h
Saída:17h45

I 6h30- I th30

Almoço

PARA
INFORMAÇÂO

-> Brazilian Seminar on Iabelling and label pré-export
registration for food products of animal origin

Participantes Br:
Amb. Vera Bamouin Machado - Mission of Brazil
Min. Anclre Odenbreit Carvalho-Mission of Brazil
Ad. Odilson Silva - Mission of Brazil
Sec. Femando Mehler-Mission of Brazil
Ecluardo Cunha - Mission of Brazil
Rafael Piccinini Machaclo - Mission of Brazil

Reunião do Odilson com o Sr. Klessens (NL), o Sr. Simon
(DE) e Ingrid Morvan

CONF'IRMADO

Motorista:
Bruno

-> Invitation to summer clrinks from Australian Embassy and
Mission

[nvio participação Ocl (18/06)

Motorista:
André

-> Conselho Agricutura

-> Dialogforum Nano of BASF: Transparency in
communication on nanomaterials frorn the manufacturer to the
consumer

Envio narticinacão Od (30/05)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )-'t) )) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) )) ) ) ) J )) ) ) ) ) ) )
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-> Encontro adidos

-> Reunião do setor agrícola com o

CONFIRMADO (02/07)

Sr. Laurent RevertlY

eclição clo "Brazil DaY - Sugar & Ethanol" (Tel 708)

-> Haringpafty

(envio inscriçilo Ocl e resposta -02107\ - Odilson não foi' O

estagiário Matheus foi no seu lttgar.

-> Reunião com os Srs. Ben PearcY e

Mr Ben Pearcy - Managing Director, Sugar & Bioenergy,

Bunge Limited;
Mr Tommy Jensen, CEO, Bunge Europe, Midctle East &
Africa

Tommy Jensen

Df Carla Susana RODRIGUES
lo Hurnberto de Lima ARAUJO

gueiredo TORRESDr Alessandro Fi

Dr Pau

-> Invitation: Canada DaY

Odeenvro

Adido AgrÍcola

l8h

llh

I th-20h
Saída: I 7h45

I 2h30- I 4h30

l6h

O'Shea's

REPER Netherlands - Mr.
Thissen
Korlenberglaan 4-10
1040 Brussels

Frits

Laurent ReverdY
Secretary-Genel'al
European Flour - Milling Association

Avenue des Gaulois 9

B-1040 Brussels
T +322736 53 54

F +3227323427

Missão do Brasil

LONDRES

Kerrita McClaughlYn
Account Director
Eclelman Brussels

22, Av. Mamixlaan,
B-1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 227 61 79

481 53 0625Mob: +32

Missão do Brasil

Official Resiclence of C
Franklin Roosevelt Avent¡e 75

1050 Brussels

anada

ulhointa 1l

Quir,ta l ljullto

05 julhoSexta

Qualta l0jtrlho

Quarta 03 jtrlho

Quarta 03 julho
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Terça 30 julho
(foi seguncla

29t07)

'ferça 23 jLrlho

Segurrda 22 julho

sexta 12julho

DG.SANCO
Anclrea.Gavinel I i@ec.europa.eu

Sra. Charli Ludtl<e - Cerente de

Anirnais cle Proclução - Sociedade
Munclial de Proteção Animal

Cercle Royal Gaulois
Rue cle Ia loi 5

1000 Bnrssels

Caroline Mahr * Event Coorclinator
European Lanclowners' Organization -

ASBL
Rr-re de Trèves 67
B-1040 Bruxelles
Tel: +32 (0)2235 20 06
Fax: *32 (0)22343009
project2@elo.org
vywrv.elo.org
GSM: +32 (0)484 49 99 76

Missão do Rrasil

Missão do Brasil

42 Boulevarcl Charlernagne
1040 Brussels

th- I 0h

1 th4s
Saída cla casa
Odilson:l9hl5

r sh30

r sh30

Demonstrar os

resultaclos real izaclos em
animais de producao no
Brasil e cliscutir sobre
opoltuniclacle cle

desenvolver trabalhos

.IANTAR ODILSON

Biodiesel - r.nercado na
UE - saída cla Argentina
- possível entrada clo

Brasil -
vicleoconferência

Opinião da EFSA sobre
o potencial de

contaminação de

alimentos por
antraquinona

Meeting rvith WSPA - DG-SANCO

A CONFIRMAR

-> the precautionary principle and the lisk perception for tlre
ftrture of the Euro¡rean Union

Orlilson confirmou suâ presence (ll/07)

-> Videoconferência do Odilson com o Sr. Daniel Furlan
Amaral (ABIOVE - Gerente de Economia) e Sr. Fabio
Tri guei ri nlro (Secretário ABIOVE).

-> Reunião clo setor agrícola com BRACELPA/ Associação
Blasileira cle Celulose e Papel (GLrilhernre Orio - departarïìento
cle relações internacionais; e Sr. Francides Gomes - consultor e

Professor na Universiclade cle São Paulo)

CONFIRMADO

Otl confirmou Dresençâ (26106't

l 
" 

l ltl )):1
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-> Reunião do Ad. Odilson com Sra. Geraldine Kutas Para

conversarem sobre CNA e cultura na UE

agricolas-> Drink Adidos

-> Odilson irá de férias (regresso a 13/08)05 a 12108

-> Reunião do Min. André Oden

com o Sr. Antonio Augusto de Toni (lnternatonal Market e

Vicepresident de BRF) e Sr. Adolsfo (Alonso Asociados)'

CONF'IRMADA (mail Odilson 12107)

- Wilson Mello ( Institutional Relations Vice President )
- Achim Lubbe ( European General Director - Brf Europe )
-MaritzaKrauss ( Executive Sales and Supply Chain Directot

-Bff

Carvalho e do Odilsonbreit

PARA

UE.unto com aem conj

lrh

A partir das l8h

r6h

Missão do Brasil

James Tavern
Rue du Commerce 88

Brussels, 1000

Steven Ainsworth
Counsellor (Veterinary Services)

New Zealand Mission to the EU

fsf; +32 2 550 12 19

Mobile: +32 (0) 473 980 017

Fax: +32 2 513 4856

(21)3520-8200 / 8201

www.wspabrasil.org

-0276

Missão do Brasil

Adotfo - Alonso asociados

SETEMBIIO

Sexta 23 agosto

AGOSTO
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Sexta 20
setembro

Quinta l9
setembro

Segunda 9 a
sexta 20
Setembro

Quarta 4
setembro

Australian [mbassy
Avenue des Arts 56
Level7
1000 Brussels

Residence of Maurice House
25, Avenue des Phalènes
1050 Brussels

Lesley van der Kreeft
Admin Assistant USEU/FAS Brussels
plrone: +32-2-81 I -57 93

fax: +32-2-811-5560
Lesl ey. vanderkreeft@fas. usda. gov

Zilvinas ILEVICruS
Veterinary Attaché
Permanent Representation of Lithuania
to the EU
Rue Belliard 4l-43,1040 Bruxelles
Tel. +32 240 19810
Mob. +32 484 327323
Twitter: @EU20l3lTpress

Mission of JAPAN to the EU
Ambassador's residence

Wataru KOMAI (Mr)
Mission of Japan to the EU
First Secretary
Square de Meeus 5-6
I000, Brussels, Belgium
tel: +32-(0)2-500 7 7 .56
wata ru. kom a i (ôm o fu . ea. iB

t2h

1 8h-20h

ALMOÇO
FERNANDO

PARA
rNroRMAçÂO

-> Global Sugar Alliance - lunch with representatives fi'om
key sugar growing Missions in Brussels

Purpose - the Global Sugar Alliance (GSA) - of which Brazil

-> A "welcomes reception" for Ms. Marcela Rondon
(Agricultural Attaché) and Karisha Kuypers (Agricultural
Attaché)

O F'ernando irá ao evento (17/09) - não vai precisar tle
motorista

-> FVO Mission 2013 - 6703 - carne de aves e produtos

derivaclos

-> Garden Party

Ad. Odilson e Sec. Fernando participam ao evento

J,J J JJJ JJ:J.J J JJ JJJJJJ J JJ JJ J J J J J JJ JJJ J.J JJ JJ J J JJ J J
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is a membet'- has a clelegation in Brusse ls on Friday 20

Se¡rternber. The Brazilian industry is representecl by Ms

Geralcline Kutas on the delegation. The delegation asl<ed for a

meeting with the agricttltural attaclres of the key non-liU sugar

proclucing nations. Its primary interest is to clisctrss tlte sttgar

reforms in the EU and the likely malket inipacts fì'om those

reforms. lt is also interested in cliscussing the state of the sttgar

market in the EU
-> Mission MAPA to Lithuania

-> Topic: animal cloning

Dr. Diane Wray-Cahen, PhD, a USDA experl on animal

breecling techniques including cloning, will make a

presentation on animal cloning fi'om a U.S. perspective. We

will also have EU indrrstry experts that can provicle their

insights about tlie technology's possibilities in the EU.

Confirmação participação Otl e Fernando (05/09)

Motorista:
.Di leva/ André busca

-> Reunião clo Setor com o Sr. Matthias Krön (Presidente)

para falarem do "Danube ¡rroject" e clo congresso de Augsbtrlg'

Oclilson confirmotl (27 108)

Danube Soya, basecl in Vienna, is an international, non-pt'ofit,

multi-stakeholcler initiative with nearly 70 members from the

whole value chain (farrning, ag'icultural lracling, oilmills,

feeclmills, food and animal proclucts procluction, retail,

Consutnet' izations ancl NGOs The latfortn ains to

PARA
INFORMAÇÂO

ALMOÇOl 2h30- I 5h
Saícla: l2hl0
Buscar:l5h

l 5h30

US-EU Mission

Karisha Kuypets
Agricultural Attaché
Foreign Aglicultural Service, USDA
U.S. Missioll to the European Union
Brussels, Belgirrm
Tel: +32 2Bll 5402

Missão do Brasil

Elisabeth Berger
Assi stant/Offì ce Management
Verein Donau Soja/Danube SoYa

Association
tel: + 43 I 512 17 44
officeØdonausoìa.org

SegLurcla 23

setembro a

qrrinta 03 ot¡t

Quarta 25

setembro

Quarta 25

seteml¡ro
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Ter'ça 0l outubro

()uT'UBlto

Sexta 27
setembro

Quinta 26
setembro

Quinta 26
setenrbro

Restaurant Senza Parole
Rue de Luxembourg 39
1050 Brussels

Aneke Schwager
Bayer CropScience
Phone: +32255021 13

Cell plione: +32 4 7l 98 19 37
Fax: *32 2 550 21 05
E-mail : aneke.schwaqer@baver.con-l

DG-SANCO/MAPA

James Tavern
Rue du Commerce
1000Brussels

Missão tlo Brasil

Knud Buhl
Director of Intemational Affairs
DANSKE SLAGTERIER, S.A.
Danish Bacon & Meat Council
Rtre clu Luxenrbourg 47-5l,bfe2
B-1050 Bruxelles
T: +32 (0) 2230 27 05

M: +32 (0) 477 33 89 07
E: kbl0aeridan.be

I th30

Apd l8h

r 0h30

.IANTAR

Citrus black spot

-> Visit of Brazilian plant biotech researchers to Bayer in
Brussels ancl Ghent - Invitation as Dinner Speaker

Orlilson confirmou sua presence (13/09-25/09)

-> Video-conferência

a letter answering the letter of 7 August 2013 Ref n"
34312013/DSV/SDA

-> esf)erâ de confirm¿rcão de novn d¿¡t¡t (25109)

-> BRAG - informal agricultural attache clrinks

-> Reunião do setor agrícola coln o Sr. Knud Buhl

Confirmação (24109)

* cliscuss a specilìc issue of impollance to the frarneworl< for
future possibly FTA negotiations between EU ancl Brazil

boost the cultivation of non GM soya in the Danutre Region

.; .) ) i )lt,
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-> Conference "EuroPean regi

agriculture, food and forestrY:
ons for innovation in
nlral innovation on the move!"

Envio inscrições Odilson e Fernando (L7109)

-> Encontro clo Odilson com Sr' David Opatowshi - antigo

colega cle Israel que atua na FAO

->reunião do setor e cle Sec. Tatiana colr o Sr. Bduardo
Jardim Alves(Global Leaf Corporate Affairs &
Communications Manager - STA)

Participantes:
Sr. Vuk Pribic (Clobal Leaf Regulatory Engagement &
Compliance Director)
Sra. Peggy llerrrlann-Ljubicic (Global Leaf Social Program

Manager)

Conf
-> Visit of HAS Den Bosch

26 students and 3 supervisors (Esther van Lieshout' Jos

Wesselink ancl Erik Terwisscha) -> mesa nara 35 Tlessoas

Envio confirmação (l 5/07)

-> Potatoes cooperative representative from Brazil

l0 pessoas do ramo cle bataticultores aqtti do estado cle

S. Paulo que estarão inclo conhecer a tecnologia da prodtrção,

inclústria da Batata na e e vão estar em

Visita

8h30-l 7h30

l0h

r th30

r 5h-l 7h

l 0h30
Saída: l0hl0
Buscar:12h tbc

Committee of the Regions
Meeting room VM1
2 Rue Van Maerlant
1000 Brussels

un-l

Missão do Brasil

Missão do Brasil

Missão tlo Brasil

Ms. Neeltje Bekkers
Lecturer International Foocl &
Aglibr"rsiness
HAS University of Appliecl Sciences

(+31) 073-6923890
ll nl

DG-SANCO e DG AGRI
(Hans-Christi an Beaumond)
(Local cle reunião - DG SANCO)
Rue Breyclel4
B.2322111^

Quarta 02
outubl'o

QLralta 02
outubro

Quarta 02
outubro

Quinta 03

outubro

Sexta 04 outt¡bro
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SegLrncla 14

outubro

Seg 14 a sexta 18

outubro

Sexta I I outubro

Terça 08 outubro

APEX

Rui F'aria da Cunha
Executive Manager

,4.u Cor du Chasse
2l Avenue des Casernes

Etterbeek

Chris Leggett
Counsel lor (Agriculttrre)
Mission of Canada to the EU
chris. leggett@intemational. gc. ca
Tel :32 (0)2741 07 72
Fax :32 (0)2 741 06 29
Avenue de Tervuren 2
1040 Brussels

Missão do Brasil

Ann Grappin
Senior Manager of Global Trade Policy
Yum ! Restaurants International

mobile plrone numbe +972-567-0554

Robison Scorsolini - Diniscor
Av: Mogiana2589
14076-410 - Ribeirão Preto - SP

Tel/Fax: 55 163628 1453
Emai I : r obison@diniscor.com.br

1 6h-1 7h30

12h30
Saída: 12h10
Buscar:13h40

l0h

PARA
INFORMACÂO

ALMOÇO

EU/lvÍercosur trade
agreement

-> Reunião do setor agrícola e Apex com delegação de

funcionários de UE, em vista daquela que será a terceira

edição de visitas ao Brasil.

-> Férias f,'ernando

-> Ahnoço do setor com o Sr. Leggett

Temas:

Reg I 107/2009 and biotech issues

CONFTRMADO (04/10)

-> Reunião do setor agrícola com a Sra. Grappin, Sr.Ricardo
João Santin (UBABEF - União Brasileira de Avicultura)

Confirmação Q4/09)

Bruxelas visitanclo a Industria de batata frita Pinguinlutosa,
eles gostaria de passar pela Comunidade Europeia para

discutir sobrc as exigencia de requisitos de qualidacle de

produtos, residuos de agroquimicos, etc.

Motorista:
Dieso

JJ J) JJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJ,JJJ.JJ.JJJJ )J JJ )) JJJJ ) JJJ
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CONFIRMADO (09/10)

-> Seminar on Modemisation of meat inspection

"animals * humans : one health":
How to make meat official controls work for all?

Inscição Otlilson (08/10) Fernando está tle férias

-> Almoço do Odilson com Sr. Zilvinas Ilevicius

Sra. Rima e Sr. Vidmantas Paulauskas (deputy CVO)

CONFTRMADO (11/10)

Motorista: André

-> Drink Adidos agricolas

Motorista:
-> Reunião clo setor agrícola com o Sr. Robison Scorsolini

C0NFTRMADO (09/10)

ALMOçO

Bataticultura

th- l 8h

1 3h30
Saída: l3h
Buscar: l5h

l8h

lsh30

Brazilian Business Affairs - Europe

Avenue des Afts, 19 AlD
B-1000 Brussels
Tel: +32 (0\22110530

Seminar location
Centre A. Borschette (CCAB)
Rue Froissafi 36 - 1040 Brussels

Park side restaurant
24 Avenue de la Joyeuse Entrée

1040 Bruxelles
T: +32 (0)2 238 08 08

Zilvinas ILtrVICIUS
Veterinary Attaché - Perm RePres of
Lithuania to the EU

Rue Belliard 4l-43,1040 Bruxelles

Tel. +32 240 1 98 1 0

Mob. +32 484 327323

Twitter: @EU20l 3LTpress

James Tavern
Rue du Commerce 88
1000 Brussels

Missão do Brasil

Robison Scorsolini
Diniscor
Av: Mogiana2589
14076-410 - Ribeirão Preto - SP

Tel/Fax: 55 163628 1453

Terya l5 out

Quafta 16

outubro

Quinta l7
outubro

Quinta 24
outubro
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QLrinta 7

novembro

Quarta 6

nor¡embro

Terça 05 a quinta
7 novembro

NOVIìMIIIìO

'l-er'ça 29 ott{ttbrcl

Sc¡lrrrrtlit lrl a

1crç:it J() Oulttblo

Seguncla 28

outr¡bro

U.S. Mission
Boulevard du Regent 27

Tania De Belder
Il.S. Mission to tlie EU
Foreign Agricultural Service
Tel: (32-2) 8l I 5562

DG-AGRI
Brussels

Hôtel Carrefour de I'Europe
1 l0 rue Marché aux Flerbes

1000 Bruxelles

DG-S,\NCC)

Kitty O'Shea's Pub
42 Bor¡levarcl Charl emagne
1040 Brussels

Emai I : robi ss! r@d1!tj!çar.ça![. br

t5h
Saícla: 14h45

Buscar: 17h45

Saída: 8h40
Buscar: I Bli

17h-20h

-fcuras 
cla lresca,

salulo¡lell¿r erìr Aves

enh'e outros

I'AIìA
INFOIII\,IAÇÂO

-> Neonicotinoids and Endocrine disruptors - upclate on the
status of these issues, with a l'ocl¡s on enclocrine disruptors. To
discuss these topics and our positions before the presentations

of ECPA (European Crop Protection Association), rvhich rvill
staft at 16.00 Lrntil 17.30.

Asenda:

Diálogo MAPA-DG Agri.2^ rcunião (DialogLre on Agriculture)

A CONFIRMAR

terá a Diretora Substituta da DG-AGRI, Loretta Dormal
Marino, corno contrapafie européia ao lado brasileil'o

-> Seminar - ENA - The future of agricultule in Ettrope

Confirmacão Dresençâ Odilson (09/10)

-> [{euniào do setor agrícola ccln a Sra. Cristin¡t l,tso

-> FVO l\,Iission 2013 68tl6 (c¡rne bovina)

-> Farwell drink - Manuel GOMIIZ BARBERO - 28th

October - Kitty O'Shea's

Manuel Gómez-Barbero is leaving his position at EuropaBio.
He rvill be starting a new position at the European Commission
in Seville (Spain) next month

C o n fi rm a çã o p resen çâ Od i Iso n (22 I l0) I confir m a ç ão2 3. I 0-
Fernantlo não tenciona ir

))ì
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l. Update on neonicotinoids and fipronil: recent decisions and

review process
2. Update on endocrine disruption: process and next steps

3. EU Import Tolerances: issue update and next steps

4. AOB:
a. Candidates for Substitution

Industry delesation

* Jean-Pierre Busnardo, DuPont
* Angus Kelly, Syngenta
* Julia Sauer, Bayer ClopScience
t Euros Jones, ECPA
* Peter Day, ECPA
+ Angel Martin, ECPA

CONF'IRMADO (Od confinnou sua presence e a do Fernando

- lSoutl3)
-> Invitation: Mission of Canada to the EU - Fall Cocktail

* Mrs. Michelle Cooper, Counsellor, Head of Section

(Agriculture, Fisheries & Environment)
* Mr. Chris Leggett, Counsellor (Agriculture)
* Mrs. Clarice Lulai-Angi, Counsellor (Veterinary Affairs)

CONFIRMADO Odilson 4n
-> reunião do setor agtícola com o Sr. Tony Bennett (Tnte &
Lyle Sugars)

Envio confirmação (06/11)

1 7h30 - 20h30

llh

Fax: (32-2) 8l I 5560
e-mai I : Tania.DeBelcler@fas.usda. gov

L'Atelier Restaurant
Rue Franklin, 28
1000 Brussels

BREU.AGRI-ENVI@ i ntemational. gc.ca

Telephone +32 2 7 41.06.78

Missão do Brasil

Tony Bennett
Government Affairs & Strategy Manager
EU Affairs & Strategy
Tate & Lyle Sugars

Quinta 7

novelnbro

Terça 12

novembre
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Quirrta l4
novedrbro

Quarta l3
novernbro

Terça l2
novenrbre

Terça 12

novenrbre

Stanhope Hotel Brussels

Rue clu Commerce 9

B-1000 Brussels
Tél: +32 2 506 9l ll

Hotel Manos Premier
Restaurant Kolya
Chaussée de challeroi 1 02
1060 Brussels

European Parliament
Room A3G-2, Altiero Spinelli (Place du
Luxembourg Entlance)
Brussels

Ms. Conie LIEW
Embassy of Malaysia
Avenue cle Tervuelen 4l4A
I 150 Brussels
Tel:+32.2.7760.372
conie embassylrDhotrnai l.com

DG-SANCO
Rue Froissart l0l
Brussels

Thames Refinery I Factory Road 
I

Silverlown I Lonclon I El6 2EW
Tel:+44 (0) 20 7540 1606
Mob: +44 (0) 7833 528 815

Brussels Office: +32 (2) 791 7680
ncll lesu

1 5h-1 th30

19h

15h30- l8h
Buscar: l 8h

14h30

Saída:14h10
Buscar: 15h30
tbc

Glanclers legioual isation

-> "Global markets ancltheir impact on the primary food
processors"

Envio inscrição Otl e Fer (30/10) confirmação (30/10)

The cocktail reception will follow at 17:30 until l9:30 (neni o
Oclilson, rlem o Fernando tencionam ir ao evento)

-> Bayer 150 Years Autumn Reception

Orlilson confi rmou (24109\

-> SEMINAR: "Malaysia's Progress torvarcls Sustainable Palrn

Oil Developrnent"

Envio inscriçño Od e confirmação (07/10) - Otlilson não foi

-> Reunião clo setor agrícola corn a Sra. Cristina Laso
(SANCO)

CONFTRMADO (08/11)

r)¡),)) ;t))ì1),t) )))),,)1)) ) ))))j,t);)
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-> Video-conferência

The regionalizationproposal was voted last week (8 November

I believe) and that will be adoptecl by the end of the year.

CONFIRMADO (f3/11) // ninguém foi
X'érias Odilson - regresso ao trabalho a 28nov

BRAG drinks

15th EU/BR Joint Committee meeting

-> IIVO ¡\utlits 201t-6132 ¿rnrl Àudit 2Ûl l-6119

(30 clai'extensitlr so a cor'ìlllrelrensive rt;:l¡'cilt.t be ¡r;ivr:n [r1'

the tlraziliatt Cotr¡tetent ALrtliorities to 1he I;V0 tttelitioneil)

-> Lunch debate "sugarcane ethanol: A viable solution for a

cleaner & sustainable transpot't in Europe

PROGRAM (tlraft):
12h30 - 13h00: Welcome drink
13h00 - 13h10: Keynote address - MEP Britta Thomsen

13h10 - 13h20: The key role ofsugarcane ethanol in reclucing

emissions fi'om transport in Brazil -LuizEduardo Osorio,

Executive Director Intemational Markets, Raizen

13h20- 13h35: Sugarcane ethanol sustainability certification -

Nick Goodall, President, BONSUCRO
13h35 - 13h50: Brazilian sugarcane ethanol: high

environmental crcclentials, but low market penetration. A EU
paradox? - Géralcline Kutas, Head of IntemationalAffairs,
UNICA
Moderator: Dafycld ab Iago

Glanders

PARA.
INT'ORMACÂO

PARA
INF'ORMAÇÂO
I'ARA
TNFORT\{AÇÂO

l7h-l8h
Saída: 16h30
Buscar: 18h

A partir clas 18h

13.00 to 15.00 -
Welcome drink
from 12.30

DG-SANCO

James Tavern
88 Rue du Commerce
l000Brussels

l'r¡rzo rlc 30 tli¡rs cltcgn no lìnt

European Parliament
ASP 0 G Salon
Place Luxembourg entrance

Quinta 14

novembro

Seg l8 a quafta
27 nov

Quinta 2l
novembro

Quinta 2l
novembro
lir:rtr¡ 22

nt)t,trtt lll't)

Quarta 27
novembro
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Sexta 29
noverlbro

Sexta 29
noverlbro

Quinta 28
novel.nbro

Quinta 28
novembro

Ristorante Barbanera
Rue Archimède 69
(plivate room, upstairs)

DG SANCO

Berta CAROL GALCERAN
Policy Officer - Latin Arnerica
Unit G7
8232 02151

B- I 049 Brussels/Belgium
+32 2 298 69 77
Berta.carol -gal ceranlDec. europa. eu

Flotel Leopold "Italian Terrace
Gartlent'
Rue du Luxembourg 35,
1050 Brussels

Claudine Collin
Tel: +322230.86.68
Cl aud i ne. col I ir@¡ltdb. ors. uk

Missão do Brasil

12h30

I lh30-l2l.r
Saída. I I h
Buscar: l 3h

I 8h-20h

r 6h30

ALMOÇO -> Almoço organizaclo pela APEX

participation of:
'* Ambassador Vera Machado, Counsellor Alexandre Fontoura
Kessler and Attaché Oclilson Ribeiro e Silva, Brazilian Mission
to the EU.
* Ana Repezza, Rui Cunha, Alex Figueiredo and Samla Da
Rosa, APEX/BBA.
* Geraldine Kutas ancl Mariá Aranha, Brazilian Confecleration

of Agriculture and Livestock (CNA) ancl Brazilian Sugarcane

-> Reunião corn a DG-SANCO pala discutir asst¡trtos sobre

aves

-> UK Meat & Diary Reception (Agriculture&Horticulture

Development Board (AHDB)

Envio inscrição Od e Fer (30/10) confirmação 0

-> Reunião clo setor agrícola com a APEX

CONF'IRMADO

Other speakers include representatives of CEN and ACEA
(rBC)
Invio inscricão Od e confirmação (13/1f)

) )) ) ) ) ) ) )) ) ) I.) t ) ) )'t) )rr ) ì ) ) )) ) ))) i ) )ì ) ) Ii ) i )) ) )
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Inclustry Association (UNICA).
* Suzana Peixoto, National Confederation of Industry - Brazil
(cNr).
* María Ribes Boigues, Alonso & Asociados / Brazilian
Poultry Association (UBABEF)
* Veronique I-Iyeulle, DG Enterprise
* V/iktor Staniecki, EEAS
t Lorella de la Cruz, DG Tracle
* Hans-Christian Beaumoncl, DG Agriculture
* Cristina Laso Sanz, DG Sanco
* Cornelis Mario VIS, BEPA

-> Seminar - ENA - The future of agriculture in Eut'o¡re

Confirmação presença Odilson (09/10)

-> Results of honey vote
(Sec. Femando vai a reunião)

-> Meeting on Animal welfare with MAPA

CONFTRMADO (02/12)

-> Seminar - ENA - The future of agricultut'e in Europe

Confirmação presença Odilson (09/10)

Motorista: Bruno

03dez:9h- I 8h
Saída: th30

04dez:9h-121"ß0

llh

I 5h-l 5h45
Saícla: 14h40
Buscar: I 5h45

04 dez:9h-
121-ß0

European Economic and Social
Conmittee
Jacques Delors' buiding
99, rue Belliard
1040 Brussels
(Underglorurd stations: Rond-point
"Scl'ruman" or "Malbeek" - exit:
"Chattssée cl'

DG-SANCO
Rue Froissart 101

Fl0l 06/169

European Economic and Social
Committee
Jacques Delors' buiding
99, rue Belliarcl
1040 Brussels

DEZEMI}RO
Terça 03 e quafta

04 clezelnbro

Terça 03

clezembro

Terça 03

dezenrbro

Quarta 04
dezembro
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Seguucla 9

clezernbro

Seg 09 a 20
clezernbro

Quinta feira 05

dezenlbro
Missão tlo Brasil

Paulo Luciauo
Policy Officer - SPS export issues

CHAR 09/95
Rue de la Loi 170

B-1040 Bmssels
t3222956096

paulo. luciano@ec.er¡ropa.eu

(U nclergrouncl stations : Rond-point
"Schtuìran" or "Malbeek" - exit:
"Chaussée d'Etterbeek").

20h

l5h-l6h

PARA
INFORMAÇÂO

Questões SPS

-> LM Teleconference

A oendn fol T)ecemher 9 2013 Telc¡nn fplen nc

(19:00-20:30 GMT)

I ) Cloning in EU (Missions in Brussels)
2) Drafting of Mission Statement for Like-mincled Grou¡r

(United States)

Férias Fernanclo - regresso ao trabalho a 30 dezembro
(depois de uma semana de recesso).

-> EU-Brazil: Assuntos SPS

* Questões SPS relacionadas com as exportações da Urlião
Enlopeia para o Brasil - incluinclo aquelas clisctltidas nas clitas

reuniões e na nossa cafia do dia l3 cle Setembro cle 201 3 (ref.
ARES(2013)3042sse).
* A visita em2014, dumnte Lrn-la setrana de 5 funcionários
Brasileiros à União Europeia (a convite cla DG TRADE), que
poderá incluir qualquer tema SPS de interesse para o Brasil (a

Comissão Europeia apenas solicita que o Blasil faça nessa

ocasião Llma apresentação do seu sistema SPS de importação
para uma aucliência qr"re poder'á contar com pessoas da
Comissão, Estados Membros e operaclores);
* O seminário sobre Schmallenberg tarnbém em 2014
(clependenclo da clisponibiliclade clos peritos do Brasil, da DG
SANCO, Estaclos Membros e associações de exportadot'es, este

seminário poderá realizar-se no Brasil olt eln Brtrxelas);
* A próxima reunião clo Mecanismo SPS.

) )) )) ) ¡)) ) ) ¡ i ¡ ) ) ) ) t ) )))) ) )) ))r) ))lt¡)l ))



Relatório  (1020094)         SEI 21000.045799/2016-17 / pg. 286

(^ (^ C C.C CCC C C C CCC CC C CCT^(-C C C C C CC C C C C ( CCC C C' C-CC CCT.(ìr-

3) Terms of Reference Update
a. Procedure for expansion (Canada )

4) Potential for expancling topics addressed to inclucle

New breeding techniques (Argentina)
5) Other Animal biotechnology updates

a. GE Salmon (Canada)

6) GE Plant updates
7) ISO Biotechnology Technical Committee (Unitecl

States)
8) Other Updates

our Mission in Brussels will be on the call fol the cliscussion on

clonins in the EU
-> Despedida de Sra. Maite Fernández Garcia, Sr. Matias Bach

e Sra. Ivanna Silva

+322 64893J1 - envio confirmação Od (02112)

Joint Conference on Antimicrobial Resistance: State of play of
the 5 year action plan

-> Reunião clo setor agr'ícola com Sra. Géraldine Kutas (CNA-
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e Sr.

Marcos Jank (ex-presidente da UNICA e atual diretor de

assuntos corporativos da BRF) - O Sr. Jank vai reunir-se com a

Sra. Embaixadora às 1lh, antes cla reunião com o setor

agrícola.

CONFIRMADO
-> Agriculture and Fisheries CouncilPARA

TNFORMÄÇÂO

19h-2 r h

th-r6h45
Saícla:8h30
Buscar: tbc

11h

Residência tla Argentina
Chaussée de Bruxelles 120

l3l0 LaHulpe

Centre Albert Borschette
rue Froissaft 36
1049 Brussels

Missão do Brasil

Géralcline Kutas
CNA - Bruxelas
+322.2111.05.38

Ter'ça l0 clez

Quarta l1
clezembro

Quinta l2
clezenrbro

Seguncla 16 e

Terya 17

dezembro
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Quarta l8
dezembro

Quarta l8
dezembro

Radissom BIU EU Hotel
35, rue de l'Idalie
1050 Bruxelles

Nona Munteanu
Rue du Collège 27
1050 Brussels
T:+32 (0)2 808 0644
F:+32 (0)2 s02 8870

South African Mission to the EU
Rue Montoyer 17 - 19

1000 Brussels - BELGIUM
Tel:0032 2285 4418/9
Mobile +32 48990t787

I 8h-20h

10h

-> Invitation to CIUS RecePtion - Christmas Cocktail

envio participação Od e confirmação(03/12)

-> Citrus Black Spot - uPdate and coordination meeting

CoNF'IRMADO (10/12)

JJJJJJJJJJJJJJ J ) ) )JJJJJJJJJJJJJJ J L J ) )J )JJJ ) ) ) )
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ANEXO 5

AGENDA DE REI.INIIOES -2014
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AGENDA REUNIOES
SETORAGRICOLA

2014

Observações

-> Iìeuniãcl clo setor agrícola coln ¿ì Sr¿r. Crislina l.,¡tso

lVlolorisla: Die.r¡tr

Alrnoç,¡r rlo Odilson collì a Sra. Agncs llorges (;\tlvogacla)

-> IiRAG drinls (inlorrnal agricrrltrrlal attaclte ch'inks)

->.latrtar clo Oclilson corìì o Sr. Petlro ll. Arcrrri (lrlVlllt{Al)r\.¡

Tema

i\lntoço Oclilsoll

.fANI'Alì Oclilsorr

Hora

lTlr
Saída: 16h40
Btrscar: l8h
12h-i0

r8h

Local

t)G sANCo
lìLre lìoissarl l0l

Iìcrsl a rr r¿l lltc h,,f cd itrrrr¿urco

r\gnes Borgcs I Senior Associate
lì[J, C]orupctitiou ancl Regulatory
King & Woocl l\4allesorts SJ Bertt,ill
Sc¡rare rle i\4ec.ils I

1000 Blussels
'f r-i2 (0) 2 5l I 5i 40
tr +32 (0) 2 5l I .5S 17

a glr e $. b qrgg.S ar¿g!,l: )y !lì,.ç QI ll
.l¿¡rncs 'l'ave l'rt
lìrre clu C'clnrncrce 88
1000|ì'ussels

Dia de
reuntao

.IANEIITO
(.)r ralta ()lÌ jarreiro

Se xt¿r l0.ianeilo

(lrrinta I6.f ancixr

{lrr i rrllr I (r.iirrre,irtt
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(lrrarta 22 janeiro

-l.'er'ça 2 I .iatteilcr

Serta I 7 janeil'tr

Serxfa lT.iatteiro

Ilcnriss¡¡ncc I'Iotcl
Rtte clu Parltasse l9
Bnrssels

Sh¡rnti

N{issão tlo l}r¡rsil

Missño tlo llrasil

f)ayi¡l V¡rn Wynsllerghc
Coorclinato¡' lltterttatiottal Days

(InternationaI itlveslmellts, tracle' atlcl

.iobs)

l'erlro ll. Arcrrri
Blazilian Agricrr lttrral Researclt

Cor¡roratiort-tjM Il I{APA l-iaison Of licer

f'or Multilateral, Regional & National
IÌrtities in Europe - FAO l-leadqttarters
'l'echnical Cooperatiort Depat'tnlettl

South-Sotrth C'ooperation U n it-y

Portable + :ì9 366 l5 l8 871

a

th-l 3h

1 3lr

I lh30

l0lr30

Ar-MOÇO ODll.SON

C-'o¡rfèrenc,e call

Viagern ao llrasil

-> (ìron'ing Voicest el'eltt ot't lhe cotrstltnel' llenef its ol'(:
crops - Evento cla IIUROPABIO

Currerttllr conlÌ rtlled s¡real<ers illcltlcle:
* .Iulic Girling MEP, Chair of the inltlrrnal E'ut'o¡leatt

Parl iamerttary Work in g G rott¡l otr ri sk-trased ¡rol icvrtlir k i t

Welcorne aclclress

-> Alrnoço clo Odilson colrt a Sr Luiz ICtluartlo

A CONFIIIMAR

-> LIU BR r\grictrltrtre, ttext steps: Bali, [ìellin gliine \\ior

foIlorv u¡r to.lC, aglicttlturaI f)ialogtte, reseat'ch' activiIiel

Sr'. D¡rvirl \¡an Wl'nslt-> reurtião <lo setor agrícola colll o
sobre sua viageltt ao Rrasil em lèr'ereiro de 2014.

Viagerl cle "llsttlclo cle investillrelìto" ¿ìo lJrasil, colìì lllìì
pequeno grupo (6 ¡ressoas) cle agrictrltorcs lrelgas'

Matto Grosso três clias 24-25 to 26 cle lìevereil'o (Ctlialiá.

Prirnavera. Rondopol is)

Rio cle Janeit'o clia allterior (23 cle fèr'el'eiro)

São Paulo 27-02

CONFTRMADO 3/01

CONFIIì]\{ADO

) ),) ) ) ) ) ) ) ) ).) .) ) ) ) ) ) ) .) ) ,).) ) t ) ) ) ) ) ).) ),_) ) ) ) ) ) ) ) ) ) .) ) )
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* Po¿rl¿r Testori Coggi, Director Cenelal, t O-t4¡ttC:{)
(l(eynote s¡:ealier)
* Dr. Ingo Potlykus, Plol'essol'Eureritus, lnstitute of Plant
Sciences, Su,iss lìecleral Institute of 'ì'echrrology, rvho rvill
present the Golclen Rice' pro.lect
* Macy Merrinurn, Sr. Manager', tliotech ancl Governnlent
A1ìlàirs, DuPont Pioneer'
+ Dr. Clautle M. Fauquet, Dil'c'ctor, Global Cassava
Partnershi¡r for the 2lst Century
* Prof. Johnathrn Napier, Leacl scientist on the oilseecls
enrichecl in omega-3 project. Rothamsted Research
* Dr. Francisco B¿rrro Los¿rda, I{esearch Scientist, Iustitrrte ol'
Sustainallle Agriculture Corclotra, rvho rvill preserìt the glulerr
free rvheat pro.iect
* Nacho Serl'arro, -l'he 

Spanish Coeliac association

Bnvio insc Orl eFet'(27/12)

llnrno lev¡r / Anrlr'é busca
-> ret¡nião clo setor agrícola cour o Sr. lìtrlrnett

CONFTRMADO (17l0r)

-> Reunião do setor agl'ícola coln o Sr'. P¡¡okl l)¡rlla-Vill¿r

Motorista
Bl'urro

Courmissiou response
on CIXL drrt¡z a¡6¡ *t'tur
f-orecasts 2011-2023

Beur estar aninral

l5lì30

l0h
Saída: th40
Buscar: I lh

i\{issão tlo Brasil

Tony Bennett
Govenrnlent Aft'airs & Strategy Manager
EtJ AlTiirs & Strategy
T¿rte & Lyle Sugars
Thanles Refinery
Brussels Ol'tice : +32 (2) 7ql 7680
lqr ry. bçur ç ttt¿? 1aLç aryIlylç-s r Ha [s.ç o r n
DG-SANCO
Rue froissart l0l
Blussels

Quinla 23.ianeiro

Scxta 24.ianeiro
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Qualta 29 -iarreiro

FIÌVIiRIìTRO
Seguntllt 03

fèr'ereit't-l

'l'erça 04

fèr'e I'eit't¡

DG-AGIII
Rue cle la loi 130

[]nrssels

Nlissño tlo ßrasil

I-l ans-Ch rist ian lleatl lltottcl

D(; AGRI A.l, Tln' AntcriL'l.r;

Loi 130 6/l5A
Iìuropeatt Cotltllt ission

200 rue de la [-oi
BII- 1049-Brtrssels

DG.AGTII

I 3lr- 14h30
Saída: l2lr30
Buscar': 14h30

llh

I ólr
Saída:l5lt40
lluscar: l7h

Lu¡rch time sessioll

pro-jet ISB I

( institut cle reclterclte
brésilien strr

I'agroécologie)

tali tT qrrotas l-or strgat'
AGRr)

(Motorista: Diego)

CONFTRMADO (30/01)

Sl'. lle¿rumonrl (DCi--> Reunião do Sec. Fe rnando conr o

-> reullião clo Odilson cotll Sra. Anna

¡\t'¿utcelllellt rltr pltliel
Pour ce qtri est clu Brésil - lilr4BR¡\l)A
l-'objecti f'sela it
I . de. tàire le point sut' les cotrnaissances ett agroécologie (

concepluelles) et cle f'air.e le lielr avec l'ér,alttaliott tles set'r

écosystémiclttes et cles lriens ¡ltrtrlic
2. trat ailler avec les euro¡réeus (notrs) stll' les stattclal.clisal

cles ulesures agroetn' it'ottltentellt¡ les

3. travailler.sur couilìlellt cl'éer cles cenlt'es cle Dér,eltlpllcr

régiottattx pottr I'Agroécologie
4. utiliser les inclicateuts l)otlr tnotritot'c,r rles ¡lrêts battcait'

secteur agricole ¡rortr les cotrversions agroécologiqrres (pe

on peut denrander à un groupe lrarrcaire brésilien <le lìrttrtl

nom d'écollolniste qui pottrrait lravaillet' avec Philill¡re

Sc ri o ( a ¡¡ra.,s. cd alg)

coNFIIIMADO (20/01)

Dessertine)

.a$åilt,ç,o-¡"n)

-> Sltoú tenn ¡rrospects l-ol'rvol' ld nreat mat'kets ancl

irn¡rlications l'or the IILJ

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ,) ) ) ,, ) ) ) ) -) ) .) ) ) ) ) ) ) ) ) ) .) ) ) ) ) .) ) ) ) .) ) ) ) ) )
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-> Grupo lìstratégico de Segulança Aliulentar tlo Instituto
Aspen.

(arrtorização dc participação rlo Atl. Odilson - Odilsort sai :r
05/fevl4)

-> Visite de I'anltrassacleur de Belgique an Bl'ésil et coclitail cle

clibr¡t cl'annóe

COMAGIII - Vote on Aninlal ancl Plant heallh larvs anrl the
Se.ed regulation

* The meeting rvill be rvebstreaured
htlp://u,u'rv.eur opall.europa.er¡/sicles/get Doc.elo?[,pe:COM ft\-
RL& 'Lc-f_qrc--nc.ç,AGRLOJ"T_O14021.0:.1&lnnssagç.-ì:[N.

COMAGIìI - Vote on Arrimal ancl l)lant health lans and lhe
Seecl legulatiorr

* Tlte rneeting rvill lre rvebstrearnecl

-> VelbalNote CELACl003l20lzl Invilation to UN Global
Conr¡ract consultations on Food and Agricullul'e IJusiness
Principles.

Felnanclo parlicipa

PARA
INTORI,IAçÃO

I'ARA
TNFORNlAÇÃ()

r Bh30

15.00 to 18.30

09.00 to 18.3{1,

l7lr30- 19h30

tel:1-32-2-29ti 94 2l
harts-christian. beau nlondØ)ec.euroDa.eu

Itália

Clharnber of C'orumerce BeIgiurn-
Luxenrbourg-B razi l/BRASCA M
Avenr¡e [-ouise 500
I 000 Blussel/Bruxelles
Tél: J-32 - 2 - 6¿13."18.24

[rax: +32- 2 - (t40.93.28

rvrvrr,.brascaru.be

Room.lAN 6Q2
Ilrussels

I{oorn J¿\N 6Q2
Brussels

Altiero Spinelli Buikling
Vertue: Roonl A l(ì2
Eulollean Parliament
Place clrr Lrrxenrbrrrg

'l'erça 0-l a
sírbaclo 08
fèveleiltr

'l'erça 04
I'cvelcirtr

Seguntla l0
lèr,c'reircr

1'erça I I

lèr,ereiro

'l'erç:a I ì

f'eve reiro
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(trraltn l:-'

lcvcrcit'tl

Qtrin{a l3
lì:rrcl'ciro

()rrinta l-ì
lèr,e rc iltr

Scxla l.l
lcrrure irrl

Scgrrnrln l7
lèt'ereit'o

IX;-SANCO
IÌue lìrrissart l0l
I 0.10 Rrussels

lìeslaut'attl <<1.,e Mcss>>

lloulevalcl Louis Schntitlt I

1040 []ller'lreeli
02 7_14 03 .i6

Ileat Spiitlt
Senior Ptrblic AtlÌrirs N4anager,

lÌuro¡rallio
'I'el: -l' 32 2139 I | 19

Mob: * 32 tl73 61.01'q8

Autlitoritllu
r,t 02 00i25

I)G-SANCO
Rue f loiss¿rt l0l
l0zl0 Blussels

l,¡t Tt¡rrnssc
¡\venue cle,s Cleltes l,
t040 Bluxelles
'I'él: 02/732.2fi.-s l

1'apio I(ytölii (Cotrnsel lor)
r\ gric rt I ttr t'c irltil liirc'st t'-\'

RliPlìR ol Finlancl to lhe ELJ

Avenrte tlc Cortctlberglt B0 R- 1000

BrUssels Tel. r i2 2 281 8,132 Cisl\4 ì 32

47¡Ì 62s l-ltì rì

l3h
Sa ícla: I 2h40
llrrscar: l4h I 5

ilh
Saícla: l0lt40
lJuscar: l2h thc

l2lr45- l4h l5

r 2hi0
Saída: l2h l0
Rrrscar:l-1h40

I llr-l2h
Saícla: 10h40

Brrscar: l2h

At,t\,[oÇo OI)ILSON

llit¡tec issues

Viagenl Colnissáritl

DG-AC;Rl Lunclttirne
Session

ALMOÇO OllILsoN

-> Reuttião clo fuIAPA cottl a l)

CONFIIIMADO (14/{}2)

G-SANCJ()

-> Altttoço clo Oclilson colìl o Sr' 'l':t¡t io l(yliilii

CONFIRN{ADO (12102)

-> DG-AGRI Lr¡nchtime Scssion - ['J

S¡reaker: .lose¡th Glaucler.- chicl lìct]uOillisl. [JS Dc¡ret'tttt

r ltu re

we?

S F¡rlm llill tvheI

agrícola ctlnr a t)Ll-S¡\N(i()-> lìeLlnião clo setor

-> Altnoço clo Otlilsoll colìl tl

CONFnln'IADO (10/02) - cs¡tcra hora c l¡rcrtl

Sr. Spath (Iitrlo¡rabio)

) ") ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) .) t ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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Agriculltrre ancl Fishc,ries Clorrncil rrrectiug -

-> Fnrervell fo Carel tlu Marchie Siìr't,:t¿ts attcl n'clctxtle llclrl
S¡liif h as rìew Agricullural Riotech Dil'ector

CONFIIIMADO (30/0 I ) nirrguónr ftri

-> Calé cla nlarlhã conì os adidos agr'ícrtlas

coNFrIìMADO (r{/02)

-> \/i¡leo couI'cl'ônci¿r

CONITIRN,IADO (I4102)

-> Alnroço oom o Presitlettte tla C'l'Nbio - terìl¿ì - bir;tecrtol<tgia

hl1 rr://u,r'r'u'.at-'corlrol t-r ls.conr/ lì'/lrol e l-7 2i 1- nl cl'cr u'e- brtt ssc-ls-

centl'e-ur icl i/inclex.shl rn I

P¿\RA
INFOR[{AÇÃO

ll-coli ern came lroviuir
exporlada para a [JIì

Clu¡ro cle lrabalht'¡
acortloclo cnlrc
Cornissár'io Borg e [v1in.

clo l\4APA
Ar,ruoço ()r)lr,soN

llilr-201r

th
Saícla.fÌh30
lluscar:l0lti0

15lri0- l7h3t)

l2hI5
Saída: I lhiO

l-iz-iè l)er'éir'ã Buss
Ii4érlica Vclerinária - Fiscal lìecleral

r\glo¡lecrriilio - Comissño clc ßenl [s1ar
Aninlal - [)eprtt'titutento tle Sist¡-,ntas rle

Procluç¿ìo e Srrstentabiliclade - i\4r\PA
l}'usscls

'l'l¡e I{otcl
27'l' llour
lJoulevarcl cle Watelloo 38
1000 llruxelles

Sylvie l)rrlbcctlue
Secretatl,
tel: +32 2139 ll76
fÌrx: r -i2 2135 -lq 60

King & \\/ootl ñIallcsons S,I ßelrvi¡r

Agues Bolges I Selrior Associate
Ir.Il, Coni¡rct itiort ancl l{cgtr Iator'1'

Kirrg & Wootl lt4lrllt'st)tts S.l lJel'u,in
Sr¡uare de Ir4ecrìs I

1000 lllusse ls
1- +32 (0) 2 5r I 5:ì 10

N'I issäo

Nlcrcure lìnrsscls Ccntlc Nlitli
IJou levarcl .la¡nar' 2 5-29
I0ó0 lìr'urelles
Tr'1. (+32)2/52tì I 890
F¿rr. ( r-ì2)2/5281 fì91

Sc¡lrrntla I /
Icve'r'eil'tl
'l'c:r'ça 

I fi

I'er'çl'e iril

(lrralla l9
ler et'citr¡

(.)rr¿u'la l 
()

lLrvelu'ilo

Se.rt¿r f I

I'Cycrt.cril.tl
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'l'cr'ça I I marçc'r

MARÇO

Quinta 27
I'eve-.t'ciLtt

'l'erça 25
lèr'e l'eit't'l

Scgurtrla 24
fèr,erc'irt'l

Scg 2r1 l'cv a

sexla 07 cle

lì14 fç()

COPA-COGIICA
Ilue de Trèves, 6l
Rll - 1040 Bruxelles

Franccsc¿r BIGNAMI
Senior Policy Ach,isor I Cotttnrott
Agricultural Policy, llconolnic attalysis,
Wine & S¡ririts - Copa-Cogeca
( +12 (0)2 287 27 36

Copa - Ettro¡reatt larmers
Clogeca - liuropeatt a.-eri-cotlperal ives

.lames Tat erlt
Rrre cltt Coulnetce
l000Brussels

Missão tlo llr¡rsil

Clraig Thorrr
Pat'tncl'
DTB Associates, l,LP
1700 Pennsylvania Aventle, NW
W ì DC 20006

I l72-i3@accor'.conr

l0lr
Saícla: th40
Brrscar: I lh

A ¡rartir das lSlr

I5h

Diffbrent aglicu ltural
policies rve have ilt the

EU ancl in Brazil

Encorttro Adidos Agri

Pestic ide-related irnport
restrictions in the EU

Fnnus oDrLSoN

-> lìeunião do setor agrícolit colìì a Sra. lìignanri

CONFIRMADO (r7l02) - Dicgo

-> lufonllal agricultttral atlache dlinl<s

-> lleuttião do lìerttattclo coln a SI'a. Lis¡ Coen (lìayet'), S

Juli¿¡ Sauer(Bayer's Bt'ttssels oiTce) e o Sr. Crrrig T'lror

CONFIRMADO (12102) - srla IIDC

-> IÌt.l-Rrazil sunrmit

(regressc-r ao trabalho a l0 de nlarço)

lìestaLlrante:
Cornme cltez soi

23 place Rouppe
B-1000 Bruxelles - +32(0)2 512 29 2l

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) _)) ) ) ) )) ) ) )) ) ) ) ) )) ) ) ) )
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->"rvhat can tlte seecl inclustt'y ofïer''/"

Morning session: "Setting the scene": Preseufatiolts altcl

exchange u,itl¡ invitecl extemal speakers

CONFIRMADO (10/03) - Bmno
-> Iìeunião do setor agrícola corìì o Sr. lìui Cunha

CONFIRIVIADO (11/03)

-> agronegócio brasileiro no exterior

-> DATA para entrega rcs¡rosta Ì\{APA-> DC
(SANCO/20I2-6455 - animal health cotrtt'ols and celtilìcitlit'rtt

¡rroceclures applic.able to halching eggs ancl rlny ttlcl chiclis
Aclcl itiona I in f'onnat ion and/or veri ficatiorr
-> Reunião clo Odilson conr Sr. Josólio Mour'¡t (WVA
Corrncillor ancl Presiclent SIIM V)

coNFTRMADO (30/0r)

Josélio Andrade Mour¿t
Presiclente - Socieclacle l}'asileira cle Metlicin¿l Veteriniilia
Fundacla enr 9 de.junho cle 1920 e Consideracla de Ljtilidatle
Pública pe lo Decreto Fecleral n" 91.994
SRTV Sul Qd 701 Ecl. Palácio cio l{áclio II s/333
70340-902 Rrasília - DF ßrasil
Telfàx (55-61) 32 26 33 64
i osel ionror r ralrlsrnai l.com - rvrvrv. sbnr v. r,et. trl

Skype

PARA
TNFORMAÇÃO

thi0- r 3h
Saítla: th
Brrscar: l3h

r0h

l6h

r6h

Thc Rellaiss¡rnce ÍIotel
l9 Rue clrr Parrtasse

Brussels

Missño do Brasil

N{issño tlo Br¿¡sil

MAGALI BARßIANI
FSll Conlurticaçòes
Cornunicação intcrna e design
(nraior r;uìpresÍì cle conlunicação clo

Brasil)

Nlissño do Brasil

Qualta l2 rttarço

Sesta l.[ ru¿rrço

Serta l4 lìr¿u'ço

Sálraclo l-5 rnarçcr

'['erça ltì nrarço
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Suguntlu {)7 abril

Qr¡¡rtir 02 tle
¿rblil

Atll{lt,

Se,rt¿r l8 lììalco

Stgurì(1il lil
rì líllç()
l cr'ça 2:i rììarço

Scg 24 nr¡rr'çit Ír

scr-rt¡r 0.1 dc ablil

Quinta lcila l()
r ìl¡ ì l'ç ()

Qrralta l9 tttarç:o

Nlissño rlo llr¿rsil

Itlnhassv ol'Argenlinrr to lhe IIU
Avcnue l-orrise 225, ,l'l' l-loor,

1050 lxelles

IX;-SANC()

Clonsclho ltìttt'o¡rctr

Nlissño tl¿t Venczucl¿r
1\\,(ìnuc Frart li I i n Tìoosevell

N4issño tlo llr¿rsil

16..i0 lo I tì.30

r5h

I.llr.l0

l5lr-ì0

l0h

l4lr30
(lrola clo llrasil)

Orgânicos

Virlc'o c()nl'elcnce

I,ATIA
INIìOIIN,TACÃO

FlÌllI¡\S lrtCllNANlX)

[ìe.lriã. r,ia Sk1'1lc

-> CiOIVI¡\()Iìl: CAP rc.lbnn tlelegatc.tl ¿tcts antl l)r'orìì(
llI J lÌrnrr ¡rlorluc,ts

'['he nreetirtg n'ill be rvebstl'eanterl

IVIEI)s u,ill vote oll tlte tentalive ztgreentent on bctlot' ¡tt'tltt
of llti fhrru ¡rrorlrrcts l)arlialnent's ttegoliitlors lcaclled n'i
CÌrrulcil ancl Conlnlission on I r\plil. -l'ltc ctltlnlitlc,e tvill
vote on teu rlelegalecl acts l'or tlre CIAP t'c.lìtrtlt tabL-rl [¡l' I

Conlurission ou I I lvl¿rrch

-> [ìeuni¿ìo ilo Odilson c'olll o Sr. Ilui C'uttlut (¡\l'lìX)

CON Ftlll\{¡\l)O (J l/{13)

-> [rC l)roposal on I]nclocrine Disrtt¡tlors Crilclia

CON FIRI\'I¡\DO ( I 0/03)

-> Virlco crlnlþrcrtce

CONFIII.N,TAI)O

;\gricu I tLre antl l:'isheli es CloLlllci I ttteet i tt g

([ìegresso at¡ traballio a 07 de abril)

-> lìetulião intranle tcosul - ¡lleparação pÍila I'ctttti¿ìo cotn

-> IIIIUNIAO DA CTIìIIA/MAPA

)))))t)))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) ) ) ) .)
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-> hnplications of'the [ìtJ sugar rel'ornrs ou (-Xf- quola holders
al'tel' 2017 (discuss how rve uright rvork nrutrralll, lìrl the Lrene fì1

of EU cane refìnels ancl sugar qLrota holtlels)

coNFTRMADO (04/04)

ConLcrsnjcleféIicq - lìC Stucly orr Country o1'Origirt
l-abelling (COOL) - Consultations u'itlr ¡ron-llU counlrics -
Rrazil

CONFIIIM¿\DO (08/04)

-> Agriculture ancl lìisheries Cour¡cil

* l'r-rrrctioni¡rg o1'tlre flrrit and

vegelable sector'
* briel'ecl orr the rnilk quota systerìl aucl the c|'ought in Cyll'us
-> Reuniâo clo setor Agricola

-> Presiclente da LJBABEIT, Sr. l'-rnucisco'lìrrra

CANCELADA

AIrnoço cle trabalho

PAIìA
INFORMAçÃO

Âçucar

UBABEIT rneeting

l2h

l5h

ilh

IVlaison rlu Lurcmbourg
37 Rue clu I-uxeuttrourg
1050 llrussels

Tony Bennett
Govenlnrent Af'l'airs & Strategv Mattager
EtJ Af'lhirs & Stralegy
Tale & l-yle Srrgals
Ilrussels Of'lìce: +32 (2) 191 1680
lVIissño

Francesct'r Montanari
Senior Associate ¡\rcarlia Internatiortal -

Fooil Chain llvaluation Cortsot'l iunr

Rua cle Sao [ìellto 309, 4D
I 250-220 Lisboa, Portrrgal
'Iel. +35 I 96 36 84 413

irr ternationa Luet
Sl<vne: [ìrancesco.nlontanat'i.76

Nlissão do ßr'¡rsil

lVlissão do llr¿rsil

l!{aría Ribes Iloigrres
ULIAIIIjF - l]nrssels Ollìce
¡\lorrso & Asociaclos
Ave¡rue cles ¡\r1s l0-l I bte l0

Qrriuta l() ¿rtrr:il

Scxla I I abril

ScgLurda l¿l ablil

Qtralta l6 tle
nr¡r irr
(lrrarla 23 abril
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S.:gttntlit l2 tnaitl

Scxta t)l rtiaicr

f\/lÂlo

Segurtcla 2tt abLil

(lrrinltt ?.1 ¿rllr,il

Co¡ra-Cogecrr

;\nrautl Pl,i'fl'l-
Dilector Cotttttlodities alliJ'l't'arle

Co¡ra-Cogeca
6l lue tle lt'èr'es

10,10 Ilrurelles

llcstaur¡tut
La M¡isort tltt l-ttxettrbcittrg

-J7 Ruc, cltt Lttxetltbottrg
1050 Bruxe lles

nrlrr be/

c!.}l,ltlnl

N'lissão do lll.¿lsil

Fr¡rllz Krltls
N Iattagcr l.itJ l)trbl ic ;\ f'lh ils
It,lonclelez Belgirrnt $s¡'f i1-rs5 þ1'þ¡

Stationsstraat 100 - ll-2800 lvleche lcn

te I r:12 l5 74 39 64

nrobile 1 32 498 l9 0fì 39

\\/¿rll Stt'cct Cnf'é

l{rre tle l¿r Loi l7
1040 Bnrsscls

l]-l2l0lllttssels
Tel. +322 230 70 '+2

thi0- 1 2h20

Sairla l llt
ßrrsc¡rr: l2lr20

1-lh

I 5lì

I lih

A hnoçr'r cle tr¿ttraI ltcr

T'cln¿rs:
;' arrclitcarriecl ottt ilt
l-ithuallia attcl next stells

Io be taken as

regalds tlte exlttirl of'
lì she.r'y ¡trotl ttol s lì't'rttl

ì,T tt¡ Brazi

+ dicuss rr¡l-colning [JtJ-

legislation t¡tt cal'fèi tler

lìnconl ro Acl iclos ¡\.r¡ri

-> Scrtrintr ott o¡l¡lot'ttltt ities

tlriltl cot¡ntries' tttat'liets alttl
firr lltrnt¡rcan tlait'-r' ¡lt'tlclttcll

rlevelo¡rttre,trts in lltr: rnilli ¡tit

inr¡rletttentatiott

Odilso¡l vai particip¿tr conlo palesfratttc

IVf otorista:lJrt¡llo

-> Alruoço clo Oclilson collt o Sr Zilvin¡¡s ller'icitrs

Zilvinrs llevicirts
Attaclìé for Veleli ttaly atlcl Plt\'losall ital'r'

RllPlllì ol'Lithtrania 1o thc llLl
Iìue Ilelliarcl 45, I 040 Brtlssc'ls' Lle'lgitlrtl

1gl.'+32 2 401-9810
GSlr4: Ii2 4fl4 32-7323
[¿5; +32 2 40t-9875
e- n r a i I : zi lilil ir s, i !ç-tlj ç-i s s(iÌì"çtl,lt {it, l!

C()NFIlllY*IAIX) 910J,

-> lìeunião clcl settlt'agrícola colìì o St'. l(r:ttls e Sr.'l'ijnr
Vries (nerv sect'elart¿ geltelal ol'llte llttt'tl¡lealt Col'l'etl

I?eclelatiott)

c()NFilINIADO (25/01)

-> llllbnrtal agrit:ttlttrt'al ¿tltaclte tL'illlis

) ) ) ) ) ) ) )))) ) ) ) ) ))) ) ) ) )) ) ) )) ) ) ) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ) t ) ) )
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-> 'f'he lìr¡lule of IìLl/Chin¿t 'l'racle alltl lltt,crsltlletlt lìollttitllls

llnvio irrscriçíio Oú (22101)

Ivlololista:Bt'uno
-> Policl, Lttnc,lt u,hich tvill f-ocrls on Iìisli N4itttttgetttettl itl lìtltltl
Salèt1,

C()NFllllvlAD() Orl c Fcr'(09i05)

Dr'. Challie Yoe. Profèssol of'llcollt'rnlics ¿tl Nott'e l)tttlc ol'
Marylanrl Urriversi{y artcl an intet'ttalioltall,y lccogttizctl erl.rct't itt

risli analysis, has kintlly agreetl lo sit,e a ltt'eseltlittion olt llte
IJ.S. a¡rploac'.h to lisl< nrarìagelìlent in liro<l artcl a¡lricttllttt'al
reÊ.u lal ion.
-> Discussirtg llte .As¡rert lìoocl Secttt'it1' Slrale.gv Ut'tttt¡l - PPI)

Working Crott¡r
-> lìeunião cla Sla. Céralclirrc l(ttlas cortl o Sr. Nlilr. ¡\rrtlr'é
Oclerrbreit Cal'r,a Ilrr'r

-> : hrvit¿rtiort to Soutlt All'ica's Naliorlal l)¿tl'

CONFIIIIVIADO pclo Orlilso¡r(l6105) - lcr'ar convitr:
-> llIìA(; (13r'ussels lìegiorral A.ut'icrtlt tt t'it l ( i rotr¡r) ch'i ttlis

r\[nroçt-r cle traballto

1elcconlèrettce

Plo¡rosta rle leguIaruento
sobrc''lr i ghly lriocl i verse
grasslands

l5h-l8h

S¡írl¡: 14hJO
Buscar':1Bh

r2h-10- r4h30
Saícla: l2h
llusc¿rr: lrlh-10

leh

l6h

I 7h.i 0- I th.l 5

Saírla: l7h 1.5

I fih

(iSlvl : 00 :j2 478 I tÌ 99 20
't-el: 00 32228127 ù3
'l'hc Stanho¡rc
lìue clu fìrnuuerce 9
B- 1000 lllrrssels

U.S. N'Iission to thc Iittro¡reittt Llnion
lÌuc Zinner li
1000 ßr'ussels

[rlissño tlo lÌr'¡rsil

l'¡lais l)cs lleraur - ¡\rls
Rue Rnvenste instraat ?3

IJrrrssels

Wall Strect Cl¡ló
Rue cle la l.oi 17

1040 Ilrrrssels)

Stevcn Ai¡lsu'orfh
Cou¡lsellor (Vcterinaly Selvices)
Ne.n,Zealantl lintltass1, ancl ivlissitln to
lhe lirrlo¡rean LJllion

Scgurì(l¿ì ll tnaio

(luall¡ l.[ tnaitl

Segtrnilir I() nlrricr

(Jrrirltl I I rrtlicr

(r)rrilla 12 tn¿riti

(Jrriutl l2 t¡rairi
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1'cr'ça 27 tnaicr

'l'er'ça 27 nraio

'ler'ça 27 nraio

Serta 23 tn¿tio

llcsitlence of l\{aurice l{otrse
25, Aveutte cles Phalènes

1 050 Ilrussels
Tel :+32 2 8l 1.57.93

Nlissão tlo Brasil

DCJ-SANCO
Rue Froissalt 101

1 040 lJlussels

l\{ission ol'Can¿rtla to thc IIU
Averrttte tle 'l'et'vulell 2

I 040 tlrussels, [3elgium

Clrris l-eggett
Counsel lor (Agricu lture)
Tel: 32 (0)2741 01 72

Averlue cles Nerviens 9-3 I

1040 Brr¡ssels

B unì

I th-20h
Saída: l8h

l5lì30

l2lr
Saída: 11h30
IJusc¿rr: l3lt

l2h
S¿rírla: l l h40
ßuscar: 14lt

* salmonella enl carlìe
cle aves
* ll. coli erìl canìe
bovina

Agri-fbocl itttlrorts irtto
the llU resulting tì'orrt

EU biotech regulaliotts

-> Fare:rvell recc¡rtion Matlrice l-lottse (Agricultural Min

Couttselor)

CONFIRMADO (14l0s)

Motorista: André

-> Ileunião do setor agrícola colìl n Sra. l,iz Mrrr¡thv ( IN

Sra. I(atic Doherty (Pol icy Assistant)

CONFIRMADO 5/04 e

Reunião clo Oclilson colìl ¿ì Sra. Crislina l,aso (SA NCt))r

-> Biotech nteeting (ltrnch)

Ileat Spaeth ol- lìuropaBio ltas graciottsly agreecl [o llralie

¡xeseutatiott on sotìre of the latest challerlges in gettirrg tir'

a¡lprovals.
Replesentatives of the follou'ing associatiolts are also itlv

COCERAI-
EUROPAI]IO
I:EDIOL
FEIìA('
FooclDrinkEttrope
UECBV

CONFIRì\{ADO (12105)

Motoristn: Bruno

) ) ) )) ) ))) ) )) )) ) ))))) ) )))) ) )) )) )) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ).)_)
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lìeuni¿ìo clo setor agrícola conì o Sr'. l\{:rrcos.lrrnh (lìlìl;) c Srir

Ceraltlinc l(u{us.

CONFIIìÌ\'{ADO (27105 tror telcfi¡nc)

lìeu rriões I\'lecrnismo SPS:
* <liáltrgo ern AgricrulturÍr, elìlre o lr4APA c a D(ì-¡\Cilll.
* lvlecanisnro cle consuhas SPS, cutte o N4AP¡\ 

" 
n tr(t-3¡NClo

O Secrelár'io cle lìelações Intentaciott¿tis do Agroncgt'lcio.
I\'1 alcelo .l u ttq uei ra. chelia rá ¿5 ¡lelçrgitç:ões tnas scgtt t.t clo

irtl'ornrações do lr,lAI)A licar'á apenas tto ¡lt'ittteittr t:\¡clìlo.

CONFIRMADO

(au agreernent tcl have the nree ting oJ'' u,olking gl'oul-) orì autlits
4th .lrrne)

-> I{errni¿ìo do selor agrícola corìr representantcs rla l\'l;\lZ;\[,],

b !.!ul-tv u'rv.u a i¿l I !. q rgl

CONFIIIMADO PlÌLO Fclnando (20/05) - (26l(15:

nrudança hor'¡ilio c entlercço)

ALMOÇO DB
l'R¿\R.{,LHO

l\¡IAIZAI-1, is ¿r

volrrrttar.lr, nort-
gorzeLurnenla I

olganizal iort

represeutiug gro\\/er
orgartizaf ioits iu trta-ior'

ex¡rortiug counllies
interesle'rl irt tltc
intcnrationaI lrarle in

l5h-ì0

Lih

r 5h45- I 7h30
S¿ríd¡r:151¡15
ßrrscitr: l7h3{)

Nlissíio tlr¡ lìr:tsil

Ilcsiuul'¡rnt
l-es Brigittines - Aux Mat'ches cle la

Cha¡relle
¡\ux Marches ile la C-lhapclle

-5 l)lace cle la Clrapelle
1000 Bruxelles.
02 512 6e 51

Clonlissir¡ fl u ro¡léiit

l{otel l.,co¡rolrl
Rue clrr l,ttxetnllourg 35

10,50 l}'rr.relles

iV[¿rrccla Il. llo¡ulon
AgricultLrral Attache
[J n i tecl S I a1 c:s [)e¡ra rl uterut ol' A gli c tt I turc,

LJ.S. Mission to lhe lìttt'ti¡tealt lJnioll
'l-e l: (+32¡ 2 8l I -4li98

Qrrarta ltì nlaio

Sexlir i0 ntnit¡

,I UNHO
l)ias 2, -i e 4 tlcr

.jtrnlto

(luinta 05.irurlro
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(ltrrrlfl I [ì tlc

'ferça lTasexta
20 cle-iunho

(.)rralla I I iunho

-I'erça l0 junho

l'¡-,r'ça I0.irrrrho

l.r'lÇÍr I0.jtrnlrtr

Sert¿r 0(r.iturlrrt

lVIissño tlo llr:rsil

Sévia - Belgrarlo

lìcsitlôncin lìntb. Anratlo
¡\r, cle l-elvuet'ett 245

I I 50 Blussels

Missão rlo llrasil

estreisse ol iv ierrr?elarlco.cottt]

Australiun l,lrlrll¡rssy to l3clgiuttl atrcl

[,rrretntrourg ntl N4issiorl to tlle LiLl arlcl

N¡\'fo

Valelie lloo¡rcr
l,evel 7 ¿ì\/crìue clcs ¡\rts 56

I 000 lìru:;sels, Ilclgittrn
tel -l 32 2 286 05:ì2

Nlissño tlo lh'¿rsil

COP;\-CO(;llCA

I'ckli:t PllSONIiN
ClOP¡\-CO(iliC¡\
Iì.r¡e rlc' 'l'l'ùvcs 6l
1040 lì'ussels
'l-cil : l- -l 0 281 27 22

llnrail f às.

l6h

lfìh30-20h30

1 6h30

l2lrl0

l0h

t 0hi0
Saírla: l0h
IJ r rsca r:

I llr-i0tbc

-> Viagern Orlilson

ÀLM{)ÇO l)lì
TRAI}Ä,LI'tO

l)iscuss llrazil and the

Nethellartrls rtrult¡al

trade iltlet'c.sts lbl lncat

-> cliscuss llte cttrt'crtt

state ol'¡rlay in
intelnational tracle

c()fll

[ìeunião do Sec. Feutanclo e Sec. M¿rxiluiliatltt coltt a Sr¿:

-> Ad. Odilson participará na III Retlnião clo CrLrpo listr
de Segurança Alimentar.

u 02/0512014

-> 'l'he lst ['lìIBNI)S On IiUßll.Astt, nclrvot'liing cvctt

CONIIRMADO O(l

-> Reunião clo setor agrícola cot'tt o Sr.Olivicr lls¡rcissc (

funcionário cla [lanco e es¡lecialista lìo telìla raclo¡latnitt

CONFIRMADO

-> \\¡olking lutlch l0.lttrle : (ilob¡rl Sttgat' ;\lliatrcc'

CONFilìN{ADO PILO lrertr¿rntlo (05/05)

l{erntião tlo selor agrícola cotìl o St'. l"r¿t¡rs t':ttt l)oltgclt

CON TII IìN,IADO (05/06)

-> Reuuiãtt clo sc:tol agr'ícola coll.l o Sl'. I'clili¡t l)liS()Nlll

cONFIRMAD() (26ios)

) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) )) )) ) ) ) )) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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Stacey Featlterstolte (Colrsultatrt - Cotntlt¡llib/ l)tl1)Iio A f'fÌrils),

Sr. Ilobcrto Ciati, llxternal Scientific Iìelations I)irector) e Sla

Ylenia Tonrril¡sato (Sustainability Special ist lìrr []a|i ll¿r'¡. (Otr

Sra. Marie Van ranclottcl< - collsultant or Patllo Garcia (it¿rliarl).

CONFIIIMAI)O (e-mail 1 2/0ó)
-> Coalition cotttttt'y meetittg ott agricttltttt'al biotechlt<r logy

-> lnlÌrrnlal agricLtltttral attaclte clrinks:

Topics to be tliscussecl

inclucle:

* Cultivatiolì "o¡lt-out"

¡lro¡rosal - vietuvs attcl

need I'or f'urther actiott;
* Possible political or
adnrinistrative block at

College of
Conrurissic'xrers on

approvals of'biotech
everìts rvhich DG
SANCO hacl saicl tvoulcl

be a¡rprovecl befbre the

sUlnmer recess;
* Othel'issues tltat nray

arise on agricultural
biotech.
Encoutlo Adiclos Agri

l6lr
S¿rídn: 15h40
Brrscar: 17h tbc

I 8lt

tl.S. Mission to the BU
Borrlevard du lìegent 27

1000 I}'ussels

.1. Barrie Willianrs
Sen ior Agriculttrre S¡recial ist

U.S. Missioll to the litt:'opeatl LJniorl

Phone:+32(0)28lI 4336

Fax: + 32 (0) 2 8l I 5560

linla i I : Wi I I ia¡nsJ llfrDstate. r¡ov

W e b : u,-ry¡1.1=¡ rc1-ê:e il,9-llß

Wall Stlcet Cafó
Rue de la Loi l7
1040 Brussels

.iunlro

(lrrinta 26.itrnho

Quinla 26.iunlrcr
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