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Assunto Técnico
Renovação de Convênios
Participação de convidados
 Famurs
 BRDE
Patrocínios do Site
Assuntos Gerais

Assuntos
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e treze, na sede da FEDERACITE em Esteio, aconteceu mais uma
reunião de diretoria. O início dos trabalhos teve a participação de Raimundo Paula Diniz. Sociólogo e especialista em
gestão pessoal, Diniz apresentou sua proposta de trabalho em grupos, demonstrando bom conhecimento na área o que
permitirá atender as necessidades de maior mobilização em alguns clubes. A indicação e contato são através da
Coopater ou na sede da FEDERACTE e já tem diretores em tratativas para levar a experiência para seus CITEs. Nos
assuntos técnicos foi definida a organização de uma viagem para visitar o programa integração lavoura e pecuária,
desenvolvido, a mais de dez anos, numa propriedade em Tupanciretã. O evento é realizado, anualmente, no mês de
outubro. A idéia é participar do dia de campo e aproveitar a oportunidade para outras visitas de interesse. O roteiro
deverá ser em ônibus o que permitirá maior interação entre técnicos e produtores. Aino comentou sobre a nova idéia de
fertilização de solo, adubando o sistema e não somente a cultura. Este, visa também, aumentar o estoque de carbono no
solo. O calcário tem maior velocidade de infiltração em solos estruturados, no caso, em campo nativo. Para dar
andamento ao convênio firmado entre as entidades, participou da reunião o Superintendente Técnico da Famurs, Mario
Ribas do Nascimento. Na oportunidade, Nascimento conheceu o Programa Conservação e Melhoramento do Campo
Nativo, elaborado e apresentado por Joal. Também, o projeto do plano diretor da propriedade rural, o de energias
alternativas e a possibilidade do produtor receber por serviços ambientais. Como primeira proposta será a organização
para o mês de março, um seminário com secretários municipais de agricultura. O evento deverá ter ampla visibilidade
pela mídia e participação da Emater, para apresentação destes programas e possível aplicação dos mesmos. Carlos
relatou o contato feito com o Francisco Signor, delegado do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, durante o
seminário sobre Indicações Geográficas, realizado na casa. A ocasião permitiu comentar os projetos e programas da
federação. A orientação de Signor é que se encaminhem os projetos ao Mapa pleiteando recursos, pois é possível a
viabilização dos mesmos. Com a definição da data da próxima reunião para dia 16 de dezembro, encerro esta ata.
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