FEDERACITE

Local & Data
Data: 04 de agosto de 2014.
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
Reunião: 45

Participantes – DIRETORIA
X

Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa

X
X

X
X
X

Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sergio Fonseca
Francisco Abascal

Participantes – CONVIDADOS
X

FRISIA LTDA - Tjitte van der Werf

X

SENAR - Fernando Heemann

X

FRIGOFAR - Alvaro Provin

Agenda
Assuntos:
Programação Expointer 2014
Livro / Propriedade Citeana de Ponta / Cite do Ano
Auditório
Recepção a delegação de M S
Assuntos Gerais:
Viagem Técnica
Eleição da Diretoria

FEDERACITE

X
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X
X

Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos:
Aos sete dias do mês de julho, na sede da FEDERACITE acontece mais uma reunião de diretoria, referente
ao mês de junho que por conveniência é realizada nesta data. Para aguardar os convidados Francisco
Signos do MAPA – RS e a Pesquisadora da CEPAN – UFRGS Gabriela Alegretti, e dar andamento aos
assuntos propostos, a pauta foi invertida. Iniciamos pela avaliação do evento em maio, chamado encontro
dos citeanos. Como tivemos um numero reduzido de participante, passamos a discutir a relação dos CITES
com a FEDERACITE e desta com os clubes. Este assunto deverá ser trabalhado novamente. Foram
definida a data da viagem técnica, primeira semana de outubro. Na Expointer maiores detalhes da
organização deverão acontecer. Foi comunicado à diretoria que dia 11 de agosto, em Jaquirana o CITE127
fará sua reunião de fundação. Foi definido o dia 02 de setembro, terça-feira, para a programação da
federação cuja pauta estará definida dia 04 de agosto. Foram indicadas as Propriedades Citeanas de Ponta
e avaliado o andamento do livro que está em fase final. Carlos relatou sua participação no planejamento da
pecuária de corte no Brasil promovido pelo Senar nacional e CNA. Este trabalho visa promover a
cooperação e a gestão compartilhada de políticas públicas na agricultura e na pecuária, para obter a
transformação do bioma regional, em beneficio dos diversos segmentos da população local
consubstanciado em produção sustentável com inovação tecnológica e inclusão social. Roberto Leitão
relatou que o Sindicato Rural de São Vicente do Sul, usando de um trabalho elaborado pelo Instituto
Federal Farroupilha de São Vicente do Sul (IFF/SVS), Corede Vale do Jaguari e pesquisando junto ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater, identificou preocupante êxodo rural nessa região. Por isso,
políticas públicas devem ser adotadas de forma urgente, caso contrário, haverá falta de mão-de-obra no
campo para a produção de hortifrutigranjeiros, produção de leite e derivados, frango caipira, ovos, suínos,
etc. A evasão do meio rural é significativa basta ver que a taxa de urbanização cresceu nos últimos anos
(2000 à 2010) aproximadamente 10% no Rio Grande do Sul. Porém em São Vicente do Sul o crescimento
foi de 11,1% e o decréscimo do meio rural do ano 2000 ao ano de 2010 foi de15,93%, conforme
diagnóstico. O que fazer para melhorar a vida no campo?

Em reuniões com moradores rurais foram

sugeridas algumas ações: incentivo a educação no campo; melhoria no atendimento a saúde; transporte e
estradas; financiamento para construção de residências; incentivo a construção de espaços de convivência;
plano diretor rural, água com qualidade; força e luz; sinal para telefone e internet; plano de melhoria
genética na pecuária; assistência técnica ao produtor rural; plano de aquisição de equipamentos; plano de
aquisição de insumos.Não podemos esquecer que o custo do homem na cidade é muito maior que no
campo. A monocultura está se estabelecendo ano a ano; Os jovens na cidade possuem mais atrativos
como esporte, internet, festas e normalmente os salários são maiores; As áreas, produtivas estão cada vez
mais divididas. Carlos comunicou que o representante do MAPA por contratempo, não poderia comparecer
ao encontro. A pesquisadora Gabriela relatou os contatos que fez com os citeanos para seu trabalho de
pesquisa e os próximos passos que terão sempre o acompanhamento e apoio da diretoria. Após avaliação
positiva e da definição da data da próxima reunião para o dia 04 de agosto encerro esta.
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