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1º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
Maio a Julho de 1986
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o primeiro Relatório de suas atividades referentes ao período
de maio a julho de 1986.
INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO E DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA
Logo após a sua fundação, a FEDERACITE passou a funcionar provisoriamente na
sede da FARSUL, utilizando, graciosamente, a sala da Associação dos Criadores de
Santa Gertrudis. Está sendo atendida pela Secretaria da referida associação, a sra.
Nara Ssilveira Fernandes, cuja colaboração, part time, é retribuída com meio salário
mínimo.
CLUBES FILIADOS
Até a presente data filiaram-se à FEDERACITE 57 clubes. Novos clubes se formaram e
outros se encontram em fase de organização.
REUNIÕES DA DIRETORIA
A Diretoria tem se reunido todas as segundas segunda-feira de cada mês e das
reuniões também participam o assessor, dr. Pedro Martins, e os coordenadores
regionais, que são convidados permanentes.
LIVRO DOS CITEs I
A FEDERACITE reeditou o Livro número I dos CITEs - A Pecuária em Novos Moldes –
constituído de artigos de produtores citeanos e de técnicos das áreas de ensino e
pesquisa ligados ao Movimento. A publicação de livros e de trabalhos de pesquisadores
e de produtos será uma atividade permanente a ser exercida para o futuro.
ESTATUTOS DA FEDERACITE E REGULAMENTOS DOS CITEs
A Diretoria elaborou os Estatutos da FEDERACITE e re-elaborou o Regulamento dos
CITEs, sendo que este último encontra-se publicado no Livro I - A Pecuária em Novos
Moldes.
DIA DE CAMPO EM LAVRAS DO SUL
A FEDERACITE juntamente com os CITEs de Lavras do Sul, em especial o 27
promoveram Dia de Campo naquele município no dia 26 de abril último, com a
presença de aproximadamente 300 produtores. Foram visitadas propriedades de
citeanos que introduziram o Controle Integrado e os presentes tiveram oportunidade de
constatar os magníficos resultados deste sistema de produção tanto na engorda de
novilhos, quanto na cria.
VIAGEM DA FEDERACITE
Assim que a Diretoria assumiu passou a planejar a Viagem da FEDERACITE. Depois
de uma rápida consulta, à vários clubes, identificou-se que a Exposição de Palermo
tinha a preferência da maioria. Isto foi comprovado na prática, pois 526 pessoas
(citeanos e seus familiares) de todos os recantos do Rio Grande do Sul atenderam ao
nosso chamamento, sendo necessária a contratação de 14 ônibus. Dada a grande
afluência, não foi possível um encontro oficial com os CREAs, os clubes congêneres do
CITEs, o que deverá ficar para uma próxima ocasião. Além da observação da excelente
genética argentina, de origem britânica, esta viagem serviu para mostrar a capacidade
de mobilização do Movimento, o que, sem dúvida alguma, é um capital social da maior
importância para ser colocado a serviço do desenvolvimento da economia agrícola do
Rio Grande do Sul.
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MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou ao Governo do Estado o nome do engenheiro agrônomo
Alfredo Pinheiro para ser agraciado com a Medalha Assis Brasil. O referido técnico
notabilizou-se pelos excelentes serviços que vem prestando ao desenvolvimento da
pecuária gaúcha, a exemplo do realizado na EMBRAPA/Cinco Cruzes, sobre
verminose.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Ao longo da próxima EXPOINTER será realizado o Encontro Estadual dos CITEs e as
suas seções técnicas ficarão a cargo de eméritos professores da Faculdade de
Agronomia da UFRGS, os quais ministrarão palestras sobre temas como: utilização de
pastagens para vacas de cria e novilhas; criação e manejo de ovinos; economicidade
no melhoramento de pastagens naturais e mineralização.
DIA DE CAMPO
A Diretoria vem planejando o Dia de Campo de 1987 e que deverá ser realizado em
parceria com a Universidade Federal e a EMBRAPA de Pelotas.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1986.
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2º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1986/1987
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1986/1987, conforme segue:
CURSO DA FEDERACITE
Em novembro de 1996 a FEDERACITE promoveu um curso sobre Manejo de Gado de
Cria ministrado pelo professor Piva Lobato, na Sede da FARSUL, sob as expensas dos
participantes: 500 cruzados para filiados e 800 cruzados para não-filiados.
DIA DE CAMPO
Em 14 de março último realizou-se o Dia de Campo na EMBRAPA de Pelotas, quando
um grande número de citeanos teve oportunidade de assistir palestras e
demonstrações a campo, nas áreas de pecuária de corte, de leite e de bubalinos.
CITE DO ANO
O Conselho de Representante por ocasião da Assembléia da Expointer de 1986
escolheu o CITE 59 de Candelária como CITE do Ano. Este clube destacou-se nas
práticas de integração lavoura e pecuária e na cooperação entre os seus membros e
demais produtores da região, sendo exemplo o leilão de gado que realizam. O troféu foi
entregue pelo Presidente da FEDERACITE em evento comemorativo realizado na
cidade de Candelária.
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CITEs NO PARQUE ASSIS BRASIL
Em setembro de 1986, a Diretoria deliberou pela conveniência da construção da Casa
dos CITEs, tendo o Presidente designado uma Comissão com a atribuição de elaborar
subsídios para instruir posterior deliberação do Conselho de Representantes. A
Comissão foi assim constituída: 2o Vice Presidente Nelson Rassier; 1o Secretário, Joal
de Azambuja Rosa; 2o Tesoureiro, Derck Castro Chagastelles e o citeano e arquiteto
Antônio Chaves Barcelos. Em 19 de dezembro de 1986, no Auditório da FARSUL,
reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Representantes e deliberou pela
construção, a partir de um custo estimado da obra de CZ$ 30.000,00 (trinta mil
cruzados) por CITE, considerados 100 clubes pagantes, e com base em pré-projeto de
autoria da empresa JAF Construção Ltda.
Entre a realização da Assembléia que autorizou a construção, em dezembro de 1986, e
a reunião da Diretoria de abril de 1987, somente 13 clubes haviam pago a contribuição
para a construção. Isto fez com que a Comissão de Construção - que havia incorporado
o citeano e coordenador da 7a Região, Willy Santarosa, dada a sua experiência no
setor da construção civil, como sócio da empresa Edusa Edificações - propusesse à
Diretoria que a construção se desse em duas etapas. Tal proposição foi aprovada, mas
a Comissão ficou com a incumbência de postular uma redução de preço mesmo que
esta fosse função da substituição de materiais mais nobres por materiais mais
simples. O preço total de base e autorizado pelo Conselho de Representantes era de
CZ$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzados).
A empresa proponente apresentou nova proposta, com três alternativas de execução,
e, em todas, utilizando materiais mais baratos no telhado e aberturas, conforme segue:
a ALTERNATIVA I correspondia à construção do prédio como um todo ao preço total
fixo de CZ$2.664.000,00; a ALTERNATIVA II previa a construção apenas da parte
social, com 177m2 de área construída, e a um preço fixo de CZ$1.268.627,00 e a
ALTERNATIVA III, com 210 m2 de área construída de auditório, a um preço fixo de
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CZ$1.270.000,00. As negociações avançaram com a solicitação de nova redução de
preço e culminaram com a contratação da ALTERNATIVA II ao preço fixo de
CZ$1.190.000,00, com CZ$500.000,00 pagos no ato da assinatura do contrato,
CZ$190.000,00 em 30 dias, CZ$270.000.00 em 60 dias e CZ$230.000,00 em 90 dias
e com prazo de execução de 70 dias, após o início dos trabalho. Hoje a obra está em
fase final de conclusão e a próxima Assembléia do Conselho de Representantes
realizar-se-á nas suas dependência.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Ao longo da próxima Expointer, no dia 3 de setembro, será realizado o Encontro
Estadual dos CITEs. Na parte da manhã estão previstas as palestras do Secretário da
Agricultura Jarbas Pires Machado e do deputado constituinte e ex-Ministro da
Agricultura, Allyson Paulinelli e solenidade de inauguração da Casa dos CITEs. A
parte da tarde contará com a palestra do advogado Nestor Hein e com uma seção de
discussão dos assuntos internos dos clubes. A reunião do Conselho de Representantes
será realizada dia 02 de setembro, às 20 horas.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1987
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3º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1987/1988
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1987/1988, conforme segue:
CASA DOS CITES
Durante a Expointer de 1987 foi inaugurada a Casa dos CITEs, em solenidade
que contou com a presença de autoridades e lideranças do setor. Naquele ano, a Casa
acolheu a presença de representantes de mais de 60 clubes. Este ano a Casa estará
novamente a disposição dos citeanos e de seus familiares e contará com a mobília
recentemente adquirida.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a EXPOINTER de 1987 foi realizado o Encontro Estadual dos CITEs,
destacando-se a palestra do deputado federal e ex-ministro Alysson Paulinelli sobre
perspectivas da agropecuária mundial. Assinala-se, também, as interessantes palestras
proferidas pelo professor Aino Jacques, Diretor da Faculdade de Agronomia da
UFRGS, sobre capim elefante e pelo advogado Nestor Hein sobre o Cadastro Rural do
INCRA.
DIA DE CAMPO
Em 14 de abril último realizou-se o Dia de Campo na Estação Experimental da
Faculdade de Agronomia da UFRGS, sobre Manejo e Utilização de Pastagens Naturais.
CITE DO ANO
O Conselho de Representante, por ocasião da Assembléia da Expointer de 1987,
escolheu o CITE 95 de Tupanciretã como CITE do Ano. Em outubro do ano passado, o
Presidente fez entrega do troféu, em evento promovido pelo clube agraciado na referida
cidade e que contou com as presenças da FARSUL e de autoridades locais .
20 ANOS DO CITE DE RIO GRANDE
Em 1987, o CITE1 de Rio Grande comemorou 20 anos de existência. Foi o pioneiro no
Rio Grande do Sul, antecedendo a iniciativa do Governo do Estado, que criou os CITEs
em 1976, como instrumento do Programa de Integração Lavoura Pecuária. O CITE de
Rio Grande nasceu como GETA, Grupo de Estudos de Tecnologia Agrícola, inspirado
nos centros de estudos agrícolas da França. O primeiro centro francês foi fundado em
1940 por 15 produtores. A FEDERACITE, na pessoa do seu Presidente, entregou ao
CITE 1 uma placa alusiva ao transcurso dos 20 anos, por ocasião de evento promovido
pelo clube homenageado, no estabelecimento do citeano Florindo Torres, e que contou
com a presença do Presidente da FARSUL e de autoridades locais..
INTERIORIZAÇÃO DA FEDERACITE
Durante os meses de maio, junho e julho, a Diretoria da FEDERACITE participou das
reuniões de todas as coordenadorias regionais, quando foram discutidas questões
internas dos CITEs e idéias e sugestões sobre os rumos do Movimento Citeano.
NOVILHO JOVEM E FEIRAS DE TERNEIROS
A FEDERACITE teve a satisfação de apoiar e participar, através do seu Presidente, na
condição de coordenador, dos seminários promovidos pela FARSUL e Secretaria da
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Agricultura. Estes eventos integraram o Programa Estadual de Produção e
Comercialização de Novilho Jovem.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Durante uma semana, 97 citeanos, integrantes de diversos clubes, viajaram aos
estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde visitaram cooperativas, instituições de
pesquisa e estabelecimentos privados como a Fazenda Itamarati em Ponta Porã, sendo
que o relato destas visitas foi feito na Circular número 4 de 26 de julho último.
MEDALHA ASSIS BRASIL
O Governo do Estado, acolhendo indicação da FEDERACITE, homenageará o colega
citeano Firmino Fernandes Lima Neto com a MEDALHA ASSIS BRASIL, pelos
relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do setor primário. A solenidade,
presidida pelo Governador do Estado, realizar-se-á no dia 30 de agosto p.v. no Parque
Assis Brasil, às 19 horas.
REPRESENTAÇÃO
No período relatado, a Diretoria realizou vários contatos com autoridades
governamentais e instituições de pesquisa e assistência técnica. Destacam-se neste
sentido, as audiências com o dr. Odacir Klein, Secretário da Agricultura, para tratar de
assuntos do interesse dos CITEs.
TRANSFERÊNCIA DA SEDE PROVISÓRIA
A Diretoria deliberou transferir, provisoriamente, a sede da entidade da FARSUL para o
escritório central da empresa EDUSA EDIFICAÇÕES S/A da qual é sócio o citeano
Willy Santarosa, coordenador da 7ª Região. Com isto, a entidade terá mais espaço
para as suas atividades, em especial para realizar as reuniões. A cedência deste
espaço, por parte da empresa referida, é de forma graciosa e a secretária da diretoria
da referida empresa, na medida das suas possibilidades funcionais, está colaborando
com a FEDERACITE.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 31 de julho de 1988

8

4º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
FEDERACITE
1988/1989
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1988/1989, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES I
Durante a EXPOINTER de 1988 foi realizado o tradicional Encontro Estadual dos
CITEs, com a temática técnica dedicada a ovinocultura e ao controle de inços em
campo nativo. A palestra de abertura foi proferida pelo professor Luiz Fernando Cirne
Lima, seguida da participação de renomados pesquisadores e de empresários rurais da
vanguarda tecnológica do setor.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES II
Neste ano de 1989 introduziu-se uma inovação na programação do ENCONTRO
ESTADUAL DOS CITES: as palestras ficarão a cargo de clubes selecionados que
apresentarão os seus principais trabalhos ou trabalhos de terceiros que julgarem
pertinentes. Além disto, por sugestão de José Carlos Ferreira Tróis, 2º Tesoureiro da
FEDERACITE, membro do CITE 84 de São Borja, a Casa dos CITEs, será entregue a
cada dia da EXPOINTER a uma Regional dos CITEs, ficando o Coordenador Regional
como responsável pela programação. Um dia a programação da Casa ficará sob a
responsabilidade do Departamento Jovem.
DEPARTAMENTO DOS JOVENS
Por ato da Diretoria da FEDERACITE foi criado o Departamento dos Jovens, com o
objetivo de estimular junto a este segmento a idéia de cooperação como instrumento
fundamental para o desenvolvimento humano, abarcando as dimensões econômica,
cultural, ambiental, política e social. Foi atribuída ao estudante de agronomia, Ricardo
Avancini Tróis, do CITE 84 de São Borja, a missão de organizar o departamento.
Ricardo já realizou uma primeira reunião quando foi eleita uma Diretoria Provisória até
o dia 02/09/1989, quando o departamento ficará responsável pela programação da
Casa dos CITEs e deverá escolher uma direção efetiva. A Diretoria Provisória tem
Ricardo Tróis como Diretor e Fabiane Machado Vezzani (CITE 09 de Camaquã) como
Secretária e está solicitando que todos os clubes indiquem representantes.
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO
Também foi criado o Departamento de Divulgação e foi convidado para ocupar a sua o
produtor Ramiro Araújo, que também é empresário urbano e administrador de
empresas. O estabelecimento rural de Ramiro é em Laranjeiras do Sul no Paraná,
embora seja gaúcho, e uma particularidade sua é que está criando um CITE naquele
município, com o auxilio da EMATER local.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Pelo terceiro ano consecutivo realizamos a nossa viagem de observação. Em maio
último 140 citeanos, em quatro ônibus, foram ao Uruguai entrar em contato com o
movimento congênere, o CREAs. Em Montevidéu foi apresentada a estrutura e
funcionamento dos CREAs, pelos dirigentes daquele movimento, da FUCREA. Em
Colônia e em Paissandu foram visitadas propriedades dos produtores creanos, sendo
que um dia foi reservado para visitar a Estação Experimental Agropecuária La
Estanzuela do Instituto Nacional de Investigação Agrícola (em Colônia)
DIA DE CAMPO
Inúmeros citeanos participaram do Dia de Campo na Universidade Federal de Santa
Maria. Na oportunidade, pesquisadores daquela instituição de ensino e pesquisa
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fizeram magníficas demonstrações dos resultados de suas pesquisas nas áreas de
manejo reprodutivo de touros, confinamento, cruzamento e avaliação de carcaças de
bovinos, recria e terminação de bubalinos e avaliação de cultivares de capim elefante.
Cabe mencionar, ainda, que a organização do mencionado Dia de Campo, por parte da
FEDERACITE, ficou a cargo do seu Departamento Jovem.
CITE DO ANO
O Conselho de Representante, por ocasião da Assembléia da Expointer de 1988,
escolheu o CITE 9 de Camaquã como CITE do Ano. Em 13 de outubro último, o
Presidente fez entrega do troféu, em evento promovido pelo clube agraciado na referida
cidade e que contou com as presenças da FARSUL e de autoridades locais.
MEDALHA ASSIS BRASIL
O Governo do Estado, acolhendo indicação da FEDERACITE, homenageará o
professor Walter Hoffman da Universidade Federal de Santa Maria, nosso colega do
CITE 80, com a MEDALHA ASSIS BRASIL, pelos relevantes serviços prestados ao
desenvolvimento do setor primário do Rio Grande do Sul.
CASA DOS CITES I
Embora a maioria dos CITEs tenha se manifestado favoravelmente à construção do
auditório da Casa dos CITEs (a 2ª etapa do projeto), a Diretoria da FEDERACITE – em
reunião realizada em 12/12/88 e que contou com a participação de todos os
coordenadores regionais – não entendeu oportuno encetar uma nova campanha para
arrecadar fundos, face a manifestação desfavorável de 17% dos CITEs.
CASA DOS CITES II
No transcorrer da última EXPOINTER, cerca de 600 pessoas freqüentaram a Casa dos
CITEs, sendo que 63 registraram suas presenças. Durante a próxima EXPOINTER a
Casa ficará sob a responsabilidade das nove Regionais e do Departamento Jovem para
apresentação de trabalhos e atendimento dos visitantes.
NOVA SEDE SOCIAL E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
No ano que passou a Sede da FEDERACITE transferiu-se para o prédio onde funciona
a empresa EDUSA S/A. As confortáveis instalações foram gentilmente cedidas pelo
colega citeano Willy Santarosa, diretor da referida empresa e Coordenador da 7ª
Região, sem ônus. Com isto foi possível organizar, minimamente, os serviços de
secretaria e já contamos com os equipamentos necessários para tal e a dedicada
colaboração da srta. Zélia Reinaldo, secretária da diretoria da mencionada empresa.
Continuamos contando com o eficiente assessoramento do médico veterinário Pedro
Martins, cedido pela Secretaria da Agricultura.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1989
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5º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1989/1990
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1989/1990, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Realizou-se durante a última EXPOINTER o XIV Encontro Estadual dos CITEs. Na
oportunidade a temática técnica ficou a cargo dos clubes, quando se buscou ressaltar o
modelar trabalho que vem sendo desenvolvido. O programa contou, ainda, com
palestras de técnicos e de dirigentes do movimento Amigos da Terra e finalizou com a
brilhante palestra do agrônomo uruguaio Juan Martín Berruti sobre a importância dos
CETAs na produção agrícola da França. O Encontro, no Auditório da Farsul, no Parque
Assis Brasil, apresentou as palestras que seguem:

♦ CITE 77 de Rio Pardo - principal trabalho: Melhoramento de Campo Nativo,
apresentado pelo dr. Antônio Waldimir Leopoldino da Silva;

♦ CITE 31 de Lagoa Vermelha - principal trabalho: Melhoramento da Pastagem Nativa
através do Plantio Direto, apresentado pelo dr. Ardilo Kappel;

♦ CITE 90 de Santo Antônio da Patrulha - principal trabalho: Alternativas de Uso

Intensivo da Várzea, apresentado pelo ex-Secretário da Agricultura, dr. José Alfredo
Marques da Rocha;

♦ CITE 80 de Santa Maria - principal trabalho: Manejo Reprodutivo de Touros,
apresentado pelo professor Walter Hoffmann;

♦ CITE 55 de Pelotas - principais trabalhos: Utilização de Palha de Arroz na

Alimentação Animal, apresentado pela UFP e lançamento de duas novas variedade
de arroz pela Embrapa; OBSERVAÇÃO: a Embrapa e a Universidade Federal de
Pelotas são membros do CITE 55.

♦ AMIGOS DA TERRA – Preservação do Solo;
♦ CREAs do Uruguai – A Importância dos CETAS na Produção Agrícola da França,
por Juan Martin Berruti, técnico dos CREAs do Uruguai.
CASA DOS CITES I
O Conselho de Representantes em sua última reunião decidiu, por unanimidade,
construir o Auditório, ficando a Diretoria, para tanto, incumbida das providências
necessárias, inclusive a arrecadação de fundos. Cumprindo o deliberado, a Diretoria
tem a satisfação de entregar aos clubes associados, no próximo 30 de agosto, esta
formidável obra, paga em mais de 75% do valor contratado. Nosso Auditório deverá
funcionar como um centro de divulgação de novos conhecimentos e de modernas
tecnologias de produção agropastoril. Sua edificação é mais uma demonstração do
compromisso do MOVIMENTO CITEANO com o processo de modernização do setor
primário do Rio Grande do Sul.
CASA DOS CITES II
No transcorrer da última EXPOINTER, a Casa dos CITEs funcionou todos os dias com
programação a cargo das coordenadorias regionais e destacou-se, entre outras, a
atuação da EMBRAPA de Pelotas na condição de integrante do CITE 55, expondo
resultados de pesquisas, notadamente, de novas variedades de feijão e trigo na várzea.
Na oportunidade, seus pesquisadores e os da Universidade de Pelotas, instituição que
também é associada do CITE 55, brindaram os citeanos e demais visitantes com seus
valiosos conhecimentos e informações.
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DIA DE CAMPO
Em abril último realizamos o nosso tradicional Dia de Campo com visitas à COTRIJUÍ,
em Ijuí, e à EMBRAPA em Passo Fundo. Os citeanos tiveram oportunidade de verificar
o admirável trabalho daquelas instituições em especial na área de forrageiras, cujos
dados de pesquisa recente mostram que a pecuária já pode alcançar uma taxa de
rentabilidade superior a do binômio trigo/soja
CITE DO ANO
O CITE 77 de Rio Pardo, na última reunião do Conselho de Representantes, foi
escolhido CITE do Ano de 1989 pelo trabalho que vem realizando, destacando-se a
prática de desmame aos 90 dias e a avaliação e o melhoramento de campo nativo. Tais
práticas, dentre outras, permitiram a rápida elevação dos índices de produtividade dos
rebanhos dos seus associados. A taxa de natalidade, por exemplo, evoluiu no espaço
de três anos de 53 para 72%.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Em junho último, pelo quarto ano consecutivo, realizamos a nossa tradicional viagem.
Tivemos oportunidade de visitar instituições de pesquisas das mais renomadas do
Estado de São Paulo, como o IAC e a ESALQ, dentre outras, bem como
estabelecimentos privados e a cooperativa HOLANBRA.
MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, o citeano Adolfo Fetter do CITE 55 de
Pelotas, para ser agraciado com a MEDALHA ASSIS BRASIL, pelos relevantes
serviços que vem prestando em pról do desenvolvimento da agropecuária do Rio
Grande do Sul, nas esferas pública e privada. No estabelecimento São José de
propriedade de sua família, o ex-Secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul,
alcança elevados índices de produtividade em todas as linhas de produção a que se
dedica. Estes índices se equiparam aos dos países líderes da produção mundial. Na
lavoura orízicola, por exemplo, a produtividade está em torno de 8000/ha. Mercê da
sua capacidade empresarial, dos conhecimentos técnicos que detém e de todas as
suas qualidades pessoais, o companheiro Fetter exerce uma grande liderança entre
nós e muito tem contribuído para a difusão do ideário citeano.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1990
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6º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1990/1991
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1990/1991, conforme segue:
AUDITÓRIO DA CASA DOS CITEs I
Em 30 de agosto, por ocasião da EXPOINTER de 1990, o governador Sinval Guazzelli
presidiu a solenidade de inauguração do Auditório dos CITEs, em evento que contou
com a honrosa presença do Ministro da Agricultura Antônio Cabrera e de um grande
número de autoridades e produtores.
Após o corte da fita, esta presidência na sua saudação assinalou que ...em março de
1976, no primeiro Governo Guazzelli, caiu no solo riograndense a semente do CITE.
Como caiu em terra fértil, a iniciativa prosperou e hoje já existem espalhados por todo o
Estado, 103 clubes.
Ao encerrar a cerimônia o Governador Guazzelli congratulou-se com o Movimento
Citeano, ressaltando a importância da iniciativa e assegurando ao Ministro da
Agricultura que o Rio Grande do Sul sempre estará na vanguarda para aumentar a
produtividade agrícola do País.
AUDITÓRIO DA CASA DOS CITEs II
Agora, em 1991,adquirimos mais 80 cadeiras e com isto o nosso auditório passa a ter
mais de 200 lugares sentados. Concluímos o pagamento do auditório, obra que contou
com a exclusiva e inestimável colaboração dos clubes associados, o que demonstra,
por si só, a pujança do MOVIMENTO CITEANO.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a EXPOINTER de 1990 realizou-se o XV Encontro Estadual dos CITEs,
destacando-se o seminário denominado O Salto das Forrageiras. Na oportunidade
eméritos pesquisadores, técnicos e produtores através de apresentação de trabalhos
realizados nos centros de pesquisa e em estabelecimentos privados de ponta de nosso
Estado, mostraram ao público presente as enormes possibilidades que estão abertas
para a pecuária riograndense em termos de aumento de produtividade.
LANÇAMENTO DO LIVRO II
Dado o elevado interesse em torno dos temas tratados publicou-se os anais do referido
seminário como o Livro II da FEDERACITE, O Salto das Forrageiras. Os recursos
oriundos da venda serão destinados a constituição de um fundo para financiar
assistência técnica ao CITEs na elaboração e implantação de projetos em áreas
prioritárias a serem definidas.
CITE DO ANO
O CITE 80 de Santa Maria, foi escolhido CITE do Ano de 1990 em função dos elevados
níveis de produtividade alcançados na pecuária e, em especial, pela velocidade com
que alterou suas taxas de desempenho: em três anos elevou a taxa de natalidade de
47% para 70% e a taxa de desfrute de 12% para 24%, por exemplo. Pelo trabalho
apresentado ao Conselho de Representantes, o CITE 80 evidenciou que é possível a
intensificação da atividade pecuária pela simples racionalização no uso dos recursos já
existentes nos estabelecimentos, sem a necessidade de grandes dispêndios de
recursos financeiros.
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CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
Em outubro último foram realizados os primeiros cursos de atualização no Auditório da
FEDERACITE versando sobre os seguintes temas: Planejamento do Estabelecimento
Rural, com o professor e agrônomo Darcy Coelho da EMATER; Aspectos Teóricos e
Práticos da Legislação Trabalhista, com o desembargador Gilberto Libório de Barros e
Integração do Cone Sul e Reflexos sobre a Agropecuária Gaúcha, com o economista
da FARSUL e professor aposentado da UFRGS, Manoel Luzardo de Almeida.
Atualmente está sendo desenvolvido um curso sobre Custos de Produção com o
professor Darcy Coelho.
DIAS DE CAMPOS
No corrente exercício foram realizados dois eventos:

♦ Em outono na EMBRAPA de Bagé e nos estabelecimentos Sanga Funda e

Guatambu em Dom Pedrito. Em torno de 300 citeanos tiveram oportunidade de
conhecer o magnífico trabalho desenvolvido naquela tradicional instituição e nos dois
estabelecimentos, destacando-se nestes a chamada Pecuária de 1 Ano;

♦ Em dezembro de 1990 realizamos Dia de Campo na Estação Experimental da

UFRGS em Eldorado do Sul, quando tivermos oportunidade de observar trabalhos em
forrageiras e que foram objeto de apresentação em nosso seminário, O Salto das
Forrageiras.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO

Entre 31 de maio e 7 de junho último a FEDERACITE realizou a sua Viagem pelo
quinto ano consecutivo. Desta vez foi ao Chile e além dos passeios turísticos por
Santiago foi cumprida uma intensa programação técnica com visitas a
estabelecimentos nas seguintes áreas: vitivinícola; frutas para exportação;
confinamento bovino junto com resíduos do processamento de frutas; produção de
milho híbrido; gado leiteiro; alfafa e silagem de milho e cavalo crioulo. Foi visitada a
Fazenda Los Lingues, famosa pela criação de cavalos crioulos com o afixo Aculeo.
Produziu a famosa égua Aculeo Nutria II, mãe do La Invernada Hornero, o principal
cavalo da América do Sul e que está atualmente no Brasil, importado que foi do Chile,
por Flávio Bastos Tellechea e outros criadores. Os citeanos também tiveram
oportunidade de conhecer a égua Aculeo Safadura, sobrinha do Aculeo Tapaboca,
campeão de Esteio. Também visitaram o estabelecimento La Invernada, que produziu o
já citado Hornero, e o seu titular Arraya Gomes brindou os citeanos com uma palestra
na noite de 6 de junho em Santiago. Neste dia foi visitada a Estação experimental La
Platina, com 349 hectares, e mais quatro centros que integram o INIA, instituto
assemelhado a nossa EMBRAPA, que dá assessoria aos Centros de Transferência de
Tecnologia, o que, por sua vez, se assemelham aos nossos CITEs. A FEDERACITE
está disponibilizando cópia xerográfica do excelente relatório da viagem de autoria de
Henrique Orlandi Jr (CITE 42 de Guaíba) e Adolfo Fetter (CITE 55 de Pelotas) que
serviu de consulta para este breve relato. Esta rica experiência já está sendo
multiplicada entre citeanos que não foram ao Chile, pois, conforme noticia O CITEANO
No 3, que deverá circular em agosto, Orlandi e Fetter já transmitiram o que foi
observado nas reuniões de seus CITEs. O signatário solicita que o mesmo seja feito
por todos que tiveram a oportunidade de fazer esta viagem formidável.
BOLETIM O CITEANO
No exercício que agora se encerra foram editados os dois primeiros números do O
CITEANO e que tem como objetivo levar informações aos associados e de ser o
veículo de comunicação do Movimento com a comunidade em geral.
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MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE tem indicado, ao Governo do Estado, pessoas com destacada atuação
no meio rural, geralmente citeanos, para receberem a MEDALHA ASSIS BRASIL. Este
ano não foi diferente, fizemos a nossa indicação, mas o Governo do Estado, por sua
iniciativa, conferiu a referida comenda ao signatário deste relatório. Recebemos esta
distinção com muito orgulho e satisfação e a entendemos como o reconhecimento do
Governo do Estado ao trabalho que a FEDERACITE vem desenvolvendo ao longo dos
anos em prol da capacitação competitiva do produtor e do desenvolvimento sustentável
da agropecuária do Rio Grande do Sul.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 31 de julho de 1991

15

7º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
FEDERACITE
1991/1992
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1991/1992, conforme segue:

ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última EXPOINTER de 1991 foi realizado o XVI Encontro Estadual dos
CITEs, com dois dias de dois temas vitais para a vida dos citeanos e da economia do
Rio Grande do Sul: o solo e a água, cada um objeto de seminário específico e seus
anais estão sendo publicados agora como o Livro III da FEDERACITE.
O seminário CONSERVAR O SOLO É PLANTAR O FUTURO foi aberto pelo
Governador do Estado, Alceu Collares, pelo Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, e
pelo Secretário da Agricultura, Aldo Pinto. Foi muito eficiente as colaborações do
Departamento de Solos da UFRGS, da EMBRAPA de Pelotas e de Passo Fundo, do
Departamento de Recursos Naturais Renováveis da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento e da EMATER, através das palestras dos seus técnicos. As conclusões
e sugestões tiradas do Encontro foram encaminhadas às autoridades competentes e os
temas abordados foram os que seguem:

♦Solo: constituição e degradação – Eng. Agr. José Denardin, EMBRAPA de Passo
Fundo; Eng. Agr. João Souto da Secretária da Agricultura do RS;

♦Solo e matéria orgânica - Eng. Agr. Daltro Cardoso, EMBRAPA de Pelotas;
♦Solo: fertilização e conservação - Eng. Agr.Otávio Siqueira, EMBRAPA de Passo
Fundo; Eng. Agr.Tabajara Nunes Ferreira, EMATER; Eng. Agr. Reinoldo Kochann,
EMBRAPA de Passo Fundo;

♦Solo de várzea: uso e manejo - Eng. Agr. Algenor da Silva Gomes, EMBRAPA de

Pelotas; Eng. Agr. Mário Onofre Machado, EMBRAPA de Pelotas; Eng. Agr. Mário F.
Gastal, EMBRAPA de Pelotas.

O seminário sobre irrigação RAÍS MOLHADA COLHEITA MULTIPLICADA foi aberto
pelo Presidente da EMATER, Celso Bins, e teve a participação de técnicos e de
produtores, conforme segue:

♦Decréscimo de produção da lavoura gaúcha - Eng. Agr. Algenor da Silva Gomes,

EMBRAPA de Pelotas; Eng. Agr. Moacir A. Berlatto, Secretaria da Agricultura e
UFRGS;

♦Sistemas e perspectivas de irrigação - Eng. Agr. L.A. de Leon Valente, EMATER;
♦Custos da agricultura irrigada – ABIMAC/São Paulo;
♦Manejo de irrigação em culturas de sequeiro - Eng. Agr. Alfredo P. Decker, EMATER;

Eng. Agr. Eduardo Schimt, Secretaria da Agricultura; Pedro Everling, produtor em São
Miguel das Missões; José Conte, produtor em Fagundes Varela e José Patella,
produtor em Santa Vitória do Palmar.

AS REGIONAIS DA FEDERACITE NA EXPOINTER DE 1991
As regionais desenvolveram intensa programação na Casa dos CITEs ao longo da
EXPOINTER, entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro, conforme segue:
4ª e 5ª Região

♦Marketing agropecuário para um novo manejo bovino – Técnico Milton Munhoz;
♦Alimentação e produção da pecuária nos Campos de Cima da Serra – Zootecnista
Arno Constanzi, Secretaria da Agricultura;
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2ª Região

♦A cultura do Kiwi no RS – Eng. Agr. Ivo Borsato, Secretaria da Agricultura;
♦A eficiência da cerca elétrica - Engs. Agrs. Fábio Rosa e Álvaro Frigério;
1ª e 9ª Região

♦Perspectivas da comercialização da carne bovina do RS – Méd. Vet. Cláudio Dário

Lopes de Almeida, FARSUL; Eng. Agr. Fernando Adauto de Souza, CICADE;
Fernando Saldanha, Produtor;
8ª Região

♦Sistema de criação de búfalos – Méd. Vet. Elci Lemos de Medeiros; Eng. Agr. Nelson

Lopes da Costa; Méd. Vet. Cecília Damé, EMBRAPA de Pelotas;
3ª Região

♦Importância da aveia na integração lavoura-pecuária – Prof. Elmar Luiz Bloss,
Faculdade de Agronomia de Passo Fundo;
7ª Região

♦Projeção de vídeo sobre a viagem da FEDERACITE ao Chile;
♦Discussão sobre o preparo de verão na integração lavoura-pecuária;
Departamento Jovem

♦Máquinas e implementos versus solo - Eng. Agr. Luiz Fernando Coelho de Souza,
UFRGS;

♦Ecografia em ovinos - Méd. Vet. Felisberto Barros da SAA.
MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, o citeano PEDRO EVERLING do CITE
57 de Santo Ângelo, para ser agraciado com a MEDALHA ASSIS BRASIL, pelos
relevantes serviços que vem prestando em pról do desenvolvimento da agropecuária do
Rio Grande do Sul. O seu trabalho mais importante é na área de irrigação de culturas
de sequeiro. Este trabalho tem um elevado sentido social, pois são recorrentes as
perdas impostas pelas estiagens aos produtores e à economia estadual que perde
renda, impostos, divisas e empregos. O sentido social está no fato de que PEDRO
EVERLING emprega, por sua conta e risco, uma tecnologia que por ser extremamente
onerosa para o produtor ainda não é adotada de forma generalizada. Na medida em
que o trabalho de pioneiros e INOVADORES como PEDRO EVERLING for dando
resultado a irrigação das culturas de sequeiro tenderá a se generalizar e ter um forte
impacto no desenvolvimento das pessoas e das comunidades envolvidas.
CITE DO ANO
O CITE 84 de São Borja, pelo trabalho que vem realizando, foi escolhido CITE do Ano
de 1991, pelo Conselho de Representantes e ao CITE 101 foi conferida Menção
Honrosa.

DIA DE CAMPO
Nos dias 20 e 21 de março realizamos o nosso tradicional evento com visitas a
Estância São José da família Fetter em Pelotas, a Granja Retiro de Luiz Osório
Rechsteiner em Pelotas, a Granja Bretanha de Érico Ribeiro em Jaguarão e a
EMBRAPA de Pelotas. Neste tradicional centro de pesquisa os citeanos receberam
informações sobre o seu programa de trabalho e tomaram conhecimento dos
resultados em projetos de áreas específicas como na de arroz, dependendo do
interesse de cada visitante. Nos estabelecimentos privados observou-se trabalhos com
excelentes desempenhos em cruzamento bovino, produção de terneiros, rotação de
culturas em terras de várzea, plantio direto de arroz e terminação de bovinos e suínos.
Salientamos, ainda, a elevada capacidade empresarial existente nestes
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estabelecimentos, fator que será fundamental na definição de nossas possibilidades no
novo cenário de competição regional e internacional que se avizinha.

VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Pelo sexto ano consecutivo vamos realizar a nossa viagem de intercâmbio técnico.
Mais uma vez vamos observar o nosso maior concorrente no seu próprio terreno - o
produtor argentino - e ver como ele se prepara para a guerra da competição. Visando
conhecer a realidade da região mais rica da agropecuária da Argentina e do mundo, o
Pampa Úmido, é que organizamos esta viagem sob o comando do professor Paulo
Figueiró, zootecnista do setor de ovinos da Universidade Federal de Santa Maria e
coordenador da 6ª Região da FEDERACITE. A viagem iniciará amanhã, 1º de agosto, e
terminará no próximo dia 10. Serão visitadas duas estações experimentais do INTA, o
equivalente a EMBRAPA. Na Estação de Pergaminho, o citeano, por exemplo, terá
oportunidade de ver de perto tudo o que a pesquisa argentina está produzindo de novo
em pastagens, gado de leite e grãos. Já na Estação de Balcarse será tomado contato
com sistemas de produção de terneiros, novilhos e ovinos. Esta é a principal estação
experimental do INTA naquele país. Depois das estações os citeanos visitarão
estabelecimentos privados, provavelmente de associados dos CREAs, os CITEs
argentinos. Para encerrar os quatro ônibus de citeanos vão parrar na Exposição de
Palermo, a grande vitrine de genética, mas que perde para a nossa EXPOINTER em
diversidade de raças e em quantidade de animais. A volta se dará por Montevidéu e o
citeano, quando chegar na sua querência, estará bem mais enriquecido de idéias e
armado para travar os embates cada mais aguerridos que haverão de ocorrer, quer no
Mercosul, quer no mercado global. O CITEANO Nº 5, que vai circular por ocasião da
EXPOINTER, trará um relatório da viagem assinado pelo seu coordenador técnico o
professor Paulo Figueiró e o nosso Diretor Henrique Orlandi Jr (CITE 42 de Guaíba) já
se comprometeu fazer relatório circunstanciado como o que elaborou por ocasião da
viagem ao Chile.
COOPERAÇÃO TÉCNICA
A FEDERACITE celebrou convênio de cooperação técnica com a EMATER com o
objetivo de formalizar e aprofundar o profícuo relacionamento que as duas instituições
mantém ao longo do tempo.
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO - PIP
A FEDERACITE deverá lançar programa que busca oportunizar o planejamento dos
estabelecimentos citeanos no XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES, a realizar-se
no dia 4 de setembro próximo. O suposto é de que o produtor deve conduzir a sua
atividade a partir de uma racionalidade empresarial, sob pena de sucumbir diante da
competição que se anuncia cada vez mais acirrada. O PIP busca, de um lado, difundir a
necessidade do planejamento enquanto ferramenta de gestão e, de outro, contribuir
para o processo de modernização do setor rural. A estratégia para isto é apoiar
somente o planejamento que objetive a adoção de práticas e de tecnologias
verdadeiramente inovadoras capazes de aumentar a produtividade, com
economicidade. No anexo é descrito o PIP e estão relacionados os técnicos que o
integram como credenciados.
Este é o Relatório.
Porto Alegre, 31 de julho de 1992.
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ANEXO – Folder do Programa a ser lançado em 04/09/1992
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8º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1992/1993

A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1992/1993, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Realizou-se durante a EXPOINTER de 1992 o XVI Encontro Estadual dos CITEs,
dedicado a discutir OS IMPACTOS DO MERCOSUL SOBRE A ECONOMIA
AGRÍCOLA DO RIO GRANDE DO SUL. O principal palestrante foi o Ministro das Minas
e Energia, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, profundo conhecedor da economia
internacional, tendo sido Ministro da Indústria e Comércio de 1970 a 1974 e o primeiro
Presidente da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, de 1976 1986. O
Ministro deixou uma mensagem de otimismo no sentido de que se os produtores se
capacitarem, elevando a produtividade com economicidade, deverão ter sucesso no
Mercosul e no mercado internacional. Entende que o futuro na pecuária bovina de corte
é promissor, pois o Rio Grande do Sul produz carne a base de pasto e de genética
britânica, a mais requisitada pelo exigente consumidor do mundo desenvolvido. Sobre o
mesmo tema palestraram o economista Carlos Cogo da CONAB e Fernando Saldanha,
Diretor Superintendente da CICADE.
Ainda no referido Encontro, ocorreu sessão especial de lançamento do PROGRAMA
DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO - PIP - que objetiva difundir o planejamento
enquanto ferramenta de gestão.
LANÇAMENTO DO LIVRO III DA FEDERACITE
Na sessão especial referida acima foi lançado o Livro III sobre solos e irrigação com as
palestras apresentadas nos seminários realizados pela FEDERACITE, por ocasião da
EXPOINTER do ano anterior, intitulados CONSERVAR O SOLO É PLANTAR O
FUTURO e RAÍS MOLHADA COLHEITA MULTIPLICADA.
ASSEMBLÉIA FORRAGEIRA
Também na EXPOINTER de 1992 foi realizado um encontro – denominado Assembléia
Forrageira - em que produtores e os melhores agrostologistas discutiram sobre
melhoramento do o campo nativo das diversas regiões do Rio Grande do Sul. A
Assembléia desenrolou-se das 9 às 18 horas do sábado, 5 de setembro.
AS REGIONAIS E O DEPARTAMENTO JOVEM DA FEDERACITE
NA EXPOINTER DE 1992
Pelo segundo ano consecutivo as Coordenadorias Regionais e o Departamento Jovem
desenvolveram intensa programação na Casa dos CITEs ao longo da EXPOINTER
(entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro), conforme segue:
2ª, 3ª e 4ª Região
♦

Desmame ao 90 dias – Eng. Agr. José Mauro Cachapuz;

♦

Departamento Jovem

♦

Utilização racional dos recursos florestais em uma propriedade rural – Eng. Agr. Lair
Ângelo Brum Ferreira;

♦

Sistema de Produção Estância Vigia Empresa Agropastoril - Eng. Agr. Márcio Gomes
da Fonseca;

♦

7ª Região

♦

Custos comparativos da lavoura de arroz: IRGA x CONAB x PRODUTOR;
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♦

Efeito da suplementação mineral sobre o desempenho de bovinos e ovinos criados
em pastejo;

♦

Lançamento dos livros “Os minerais para bovinos e ovinos criados em pastejo”;

♦

Produção econômica de novilhos e novilhas - Eng. Agr. Vanir Valmarath, EMATER;

♦

Reflorestamento – Riocell;

♦

Projeção do vídeo sobre a viagem da FEDERACITE à Argentina;

♦

6ª Região

♦

Requerimentos nutricionais para bovinos de corte – Prof. Cleber Cassol Pires, UFSM;

♦

Utilização de subprodutos da agricultura na alimentação de bovinos – prof. José M.
Bonecarrere, UFSM;

♦

Utilização racional de pastagens – prof. Eduardo Moojen, UFSM;

♦

5ª e 9ª Região

♦

As potencialidades do RS para a fruticultura – Eng. Agr. Floriano Izolan, SAA;

♦

Instruções para o preenchimento do Cadastro do INCRA – Cláudio Martins da Silva,
INCRA;

♦

Tuberculose bovina - Méd. Vet. Marco Aurélio Cunha;

♦

8ª Região

♦

Caracterização de novos cultivares de arroz lançados pela EMBRAPA de Pelotas;

♦

Controle da bicheira da raiz do arroz com menor custo e menor impacto ambiental EMBRAPA de Pelotas;

♦

Forrageiras - EMBRAPA de Pelotas;

♦

Sistema de pastoreio intensivo com cerca elétrica;

♦

Cultura de sorgo granífero e forrageiras - EMBRAPA de Pelotas;

♦

Relação máquina x solo: problemas decorrentes do uso de máquinas - Eng. Agr.
Alcides Renato Soares
25 ANOS DO CITE DE RIO GRANDE

Em 1992, a presidência da FEDERACITE teve imensa satisfação de participar do
evento, comemorativo dos 25 anos de existência do CITE1 no município de Rio
Grande. É sempre uma alegria renovada lembrar, conforme já foi dito em nosso
relatório de 1987, que o CITE1 foi o pioneiro no Rio Grande do Sul, antecedendo a
própria iniciativa do Governo do Estado, que criou o Movimento em 1976, como
instrumento do Programa de Integração Lavoura Pecuária. O CITE de Rio Grande
nasceu como GETA, Grupo de Estudos de Tecnologia Agrícola, inspirado nos centros
de estudos agrícolas da França. O primeiro centro francês foi fundado em 1940 por 15
produtores.
CITE DO ANO
O CITE 101 de São Jerônimo foi escolhido CITE do Ano de 1992, pelo Conselho de
Representantes. Em 1991 já havia sido lhe conferida Menção Honrosa. O troféu foi
entregue em jantar que o clube realizou em 27 de novembro ultimo, com a presença do
Prefeito Municipal, Urbano Knorst, Prefeito e Vice-prefeito eleitos, Vereadores,
Presidente e Secretário da FARSUL e Presidente e Diretores da FEDERACITE. Foi
fundado em 19.09.89. Atualmente tem 13 associados e é presidido por João Luiz
Ferreira. Já realizaram três remates em conjunto e com os recursos obtidos fizeram
excursões técnicas aos municípios de Lavras do Sul, Pelotas, Dom Pedrito e Bagé.
Colaboram financeiramente para a Brigada Militar e a Policia Civil no combate ao
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abigeato e fazem doações à entidades filantrópicas. Colaboraram com Sindicato Rural
na construção do restaurante e na realização dos remates em conjunto. Trocam
maquinário e serviços entre si. O clube atua junto a Prefeitura Municipal para reivindicar
melhorias na infra-estrutura do meio rural. Há forte preocupação dos integrantes do
clube com o planejamento da propriedade, e conservação do solo. Estão conseguindo
índices de prenhes, desmame e desfrute na bovinocultura bem acima da média
estadual. Também estão logrando elevar a produtividade nas lavouras de arroz, milho e
melancia.

DIA DE CAMPO
Realizou-se nos dias 3 e 4 de abril o Dia de Campo de 1994 com visitas a quatro
estabelecimentos de citeanos: uma do CITE 21 da 7a Região e três propriedades da 6a
Região abrangendo os CITES 80 e 99. As propriedades visitadas foram a Fazenda do
Leão de Huberto Düvellius, o Rancho 24 de Sergio Augusto Carvalho Bernardes, a
Fazenda Santa Cristina de Carlos Frederico Pereira e a Fazenda Campo Novo de
Artenio Celestino Alves. Os proprietários visitados dos CITES 80 e 99 são professores
da UFSM e os seus estabelecimentos são considerados de ponta, destacando-se o
abate aos 24 meses, a rotação de culturas com integração lavoura-pecuária, utilização
de reservas forrageiras na forma de silagem e feno, cruzamentos industriais, desmame
aos 90 dias e entoure de femeas com idade inferior aos dois anos, entre outras. Todas
as propriedades tem lotação de uma ou mais UA por hectare.
A Fazenda Campo Novo - Cite 99 - tem 1.140 ha, possui 70 divisões, uma área pastoril
de 743,5 ha, 104,5 ha de lavoura próprla e 31,4 ha de lavoura arrendada. Em 03.04.93,
o rebanho bovino era de 976 cabeças, o rebanho ovino de 143 cabeças e o rebanho
eqüino de 52 cabeças, totalizando 1.171 cabeças, ou 741,8 U.A., uma lotação de 1.00
U.A./ha. O indice de prenhez foi de 78,1% e o índlce de mortalldade bovina de 1%. O
ganho de peso vivo foi de 141,13Kg/ha/ano. A previsão para 1993 é de 70 sacos de
milho/ha e 110 sacos de arroz /ha.
A Fazenda Santa Cristina - Cite 80 – tem 674 ha com 18 divsões, uma superficie
pastoril de 571 ha. O rebanho é de 670 cabeças bovlnas, 567 cabeças ovinas, 38
equinos e 6 buballnos, num total de 648 UA, uma lotação de 1.13 UA/ha e ganho de
508 kg/ha/ano. O índice de prenhez em 1992 fol de 70% e a mortalidade de 4,33%. O
entoure de bovinos se dá aos dois anos e em ovinos as femeas são encarneiradas com
dois dentes. Em 1992 foram cultivados 40 ha de milho: 20 ha produziram 100 ton de
silagem e 20 ha 360 sacos de grãos.
O Rancho 24 – Cite 80 – tem 1.024 ha com 26 divisões. Em outubro de 1992, a
fazenda possuia 1.067 bovinos, 641ovinos, 46 aqiiinos e 42 suinos, num total de 1.796
cabeças com 920,9 UA e lotação de 0,97 UA/ha. O indice de prenhez foi de 69,12% e
de mortalidade 1,12% para bovinos e 2,8% para ovlnos. A produção de carne foi de
125.111 kg, 131,97 kg/ha/ano. O entoure se dá aos 24 meses ou aos 300 kg. A fazenda
produziu 636,3 sacos de milho, 400 sacos de sorgo, 600 sacos de azevem, 200 sacos
de aveia e 3.000 kg de milheto.
A Fazenda do Leão - Cite 21- tem 1.150 ha, com superficle pastoril de 802 ha. O
rebanho bovino é de 1.047 cabeças e o rebanho ovlno de 350 cabec;as. A lotação é de
1,39 cabeças/ha. A Fazenda tem 180 ha de eucaliptos, 70 ha de arroz que produziram
na última safra, 264 sacos/quadra, 15 ha de milho produziram 68 sacos/ha, 70 ha de
soja com 46,4 sacos/ha, 1000 sacos de azevém em 40 ha e 500 sacos de avela em 22
ha.

VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Pelo sétimo ano consecutivo realizamos a nossa viagem. A exemplo dos anos
anteriores, foi um sucesso. Desta vez fomos a Santa Catarina, com a participação de
40 associados representando 23 clubes. Foram visitados os municípios de Araranguá,
Urussanga, Lages, Videira, São Joaquim e Fraiburgo entre os dias 12 e 14 de julho. A
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programação teve o inestimável e decisivo apoio do dr. Antônio Augusto Aquini, Chefe
de Gabinete do Presidente da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina, CIDASC e do dr. Alceu Frasseto da Casa Civil do Governo daquele
estado.Em Araranguá os citeanos tiveram contato com o sistema de pré-germinação de
arroz, desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Agrícola, EPAGRI. Em Lages, na
Estação Nacional de Truticultura do IBAMA, foi visitado o local onde são produzidos um
milhão de 500 mil alevinos de trutas durante a safra. No município de Urussanga os
citeanos tomaram contato com a problemática econômica e ambiental da respectiva
bacia hidrográfica. Em São Joaquim foi conhecido o CITE do município, integrado por
produtores de leite B, o único no território catarinense e funciona nos moldes do RS. É
presidido por Décio da Fonseca Ribeiro e conta com assistência técnica do engenheiro
agrônomo Humberto Souza da EMATER local. Em Fraiburgo, a capital brasileira da
maçã, foi visitado um packing house, conhecendo-se avançados métodos de seleção,
resfriamento e armazenamento. Visitou-se, também, a Reserva Ecológica existente na
cidade. A produção de uva e vinho foi a tônica da ida a Videira, visitando-se o Museu
do Vinho e a Estação de Uva e Vinho da EMBRAPA. Também em Videira visitou-se a
empresa Perdigão, conhecendo-se os sistemas de abate de suínos e aves.

MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, o citeano ARTÊMIO CELESTINO
ALVES do CITE 80 de Santa Maria, para ser agraciado com a MEDALHA ASSIS
BRASIL, pelos relevantes serviços que vem prestando em pról do desenvolvimento da
agropecuária do Rio Grande do Sul.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1993
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9º RELATÓRIO
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1993/1994
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1993/1994, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Na EXPOINTER de 1993 realizou-se o XVIII Encontro Estadual dos CITEs dedicado a
discussão sobre A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA NO FUTURO DA ECONOMIA
AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL. O encerramento ficou a cargo do exMinistro da Agricultura ANTÔNIO CABRERA MANO FILHO, cuja alentada palestra,
além do papel da pesquisa, tratou de várias dimensões do desenvolvimento da
agropecuária e da economia em geral do País. As palestras do Encontro foram as que
seguem:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

A importância da pesquisa na agropecuária – ex-Ministro da Agricultura, dr. Antônio Cabrera
Mano Filho
Perspectivas da economia tritícola do RS – dr. Paulo Roberto da Silva, FECOTRIGO;
A pesquisa e o futuro da lavoura arrozeira – dr. Ângelo Soares, IRGA;
A pesquisa e o futuro da sojicultura – dr. Emílio Rizzo Bonato – EMBRAPA
Observações sobre o rebanho bovino norte-americano – dr. Fernando Osório, CITE 36;
Tendências do mercado de carne bovina – Ms Vera Martins Costa Velho, AGRIPLAN;
Perspectivas para a safra 1993/94 do arroz irrigado – dr. Carlos Henrique Cogo, AGRIPLAN.

LANÇAMENTO DO LIVRO IV
No XVIII Encontro Estadual dos CITEs – EXPOINTER de 1993 – foi lançado o Livro IV
dos CITEs intitulado CAMPO NATIVO: MELHORAMENTO E MANEJO, como
desdobramento natural da rica discussão que foi feita na EXPOINTER de 1992, e que
chamamos de ASSEMBLÉIA FORRAGEIRA. Este é um dos mais importantes, se não o
mais importante livro que já publicamos. Sem sombra de dúvida é a mais importante
obra do gênero publicada em nosso estado. Seus autores mostram que nossos campos
naturais são de boa qualidade e estão entre os melhores do País, mas nós produtores
os conhecemos muito pouco. Não temos receio de afirmar que no mais das vezes estes
campos são mal manejados e por isto não produzem o que poderiam. Lotação
inadequada e sem diferimento para permitir a ressemeadura das melhores espécies
estivais e, principalmente, as naturais de inverno. O produtor tem a obrigação de
conhecer a composição forrageira do seu campo, passo inicial para o manejo correto
com vistas a maior produção e evitar a sua degradação. Por isto, este livro é leitura
obrigatória.
AS REGIONAIS DA FEDERACITE NA EXPOINTER DE 1993
Pelo terceiro ano consecutivo as Coordenadorias Regionais desenvolveram
programação na Casa dos CITEs ao longo da EXPOINTER (entre os dias 28 de agosto
e 1º de setembro), conforme segue:
♦ 2ª, 3ª e 4ª Região
Fundação do 1º Cite de Criadores de Chinchilas;
♦ Exposição Nacional de Chinchilas – Associação Sulbrasileira de Criadores de Chinchilas;
♦

♦

7ª Região

Limpeza de campo; licença de corte simples e plano de manejo; áreas de refúgio silvestre em
propriedades particulares – Departamento de Recursos Naturais Renováveis da SAA;
♦ Avaliação da Implantação do Programa Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal
– Secretário a Agricultura Carlos Cardinal
♦

♦

8ª Região – SIMPÓSIO SOBRE PASTOREIO ROTATIVO

Fundamentos do Sistema de Pastoreio Rotativo Intensivo – dr. José Donato Lopes, EMATER;
Manejo rotativo em pastagens – dr. Geraldo Tholozan Dias da Costa;
♦ Custos de implantação do sistema de pastoreio rotativo intensivo – dr. José Maurício Ferreira,
EMATER;
♦
♦
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Experiência de produtor no pastoreio rotativo intensivo – dr. Renato Alcides Soares;
Experiência de 30 anos em Voisin – dr. Nilo Romero;
♦ Controle informatizado na pecuária – dr. Adolfo Fetter, CITE 55;
♦
♦

♦
♦
♦

5ª e 9ª Região
II Fórum Internacional do Couro e Dia da Qualidade do Couro – FUNDAVET;
I Plenária do Búfalo Gaúcho: debate sobre aspectos produtivos e de manejo – ASCRIBU;

CITE DO ANO
O CITE 27 de Lavras do Sul foi escolhido pelo Conselho de Representantes CITE do
Ano de 1993. Em 27 de novembro último a Diretoria da FEDERACITE fez a entrega do
troféu em evento naquele município no Parque de Exposições. No evento também
aconteceram palestras técnicas sobre suplementação alimentar e controle de
verminose proferidas pelos drs. Alfredo Pinheiro e Vicente Celestino Pires Silveira,
respectivamente. O CITE 27 é composto por 13 produtores, pequenos na maioria.
Todos se dedicam à pecuária bovina em suas diferentes fases e tem uma concentração
importante na produção de terneiros. Alguns também se dedicam à produção ovina e
apenas um, além de pecuarista, é agricultor.

DIA DE CAMPO
O Dia de Campo ocorreu em Bagé nos dias 15 e 16 de abril quando em torno de 200
produtores observaram os trabalhos de pastoreio rotativo racional nas fazendas
Cruzeiro do Sul de Lucídio Valls e Conquista de Nilo Romero. A implantação deste
sistema permitiu elevar a produção de carne para mais de 300 Kg/ha/ano, quando se
sabe que a produção média do RS não é muito mais do que 50 Kg/ha/ano.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Pelo oitavo ano consecutivo, realizamos a nossa viagem. Desta vez fomos ao Triângulo
Mineiro, entre os dias 17 e 23 deste mês de julho. Executamos uma intensa e rica
programação que só possível porque tivemos as ajudas preciosas do Secretário da
Agricultura de Minas Gerais, o dr. Alysson Paulinelli, do professor da Universidade de
Uberlândia, João Barisson Villares, e do médio veterinário da Natura, Luiz Alberto
Muller. Além de Minas Gerais, cumprimos programação no Paraná, com visita ao
Centro Nacional de Pesquisa em Soja, da EMBRAPA de Londrina, dirigido pelo dr.
Flávio Moscardi, descobridor do baculovirus. Mais uma vez fomos a São Paulo. Na ida,
em Araçatuba, conhecida como a “capital do boi”, visitamos a Chácara Zebulândia
ligada a marca VR – Vicente Rodrigues – da família que introduziu o Zebu no Brasil. Na
volta da viagem visitamos, também mais uma vez, ESALQ, em Piracicaba. Em Minas
Gerais a programação foi em Uberlândia e em Uberaba e concentrada na pecuária. O
CITEANO nº 11, que vai circular na EXPOINTER, trará excelente artigo da nossa
Diretora Técnica, a médica veterinária Rosa Carvalho, relatando a viagem nos seus
pontos centrais.

MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, Eng. Agrº Irani dos Santos Afonso –
Tecnico da Emater para ser agraciado com a MEDALHA ASSIS BRASIL, pelos
relevantes serviços que vem prestando em pról do desenvolvimento da agropecuária do
Rio Grande do Sul.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1994
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10º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1994/1995
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1994/1995, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Na EXPOINTER de 1994 realizou-se o XIX Encontro Estadual dos CITEs, tendo as
CADEIAS FORRAGEIRAS REGIONAIS como tema central. Tema este que foi discutido
durante oito dias no auditório da FEDERACITE por ocasião da nossa grande feira.
Especificamente no dia do Encontro, a discussão foi sobre a CADEIA FORRAGEIRA
DA DEPRESSÃO CENTRAL.
Na verdade, o tema principal dos CITEs, na EXPOINTER de 1994, de uma forma ou de
outra, tem estado no centro das discussões nos últimos quatro anos: na EXPOINTER
de 1991 fizemos o seminários CONSERVAR O SOLO É PLANTAR O FUTURO, além
do seminário sobre irrigação; na EXPOINTER de 1992, lançamos o Livro III dos CITEs,
versando sobre solos (e irrigação) e realizamos uma rica discussão que chamamos de
Assembléia Forrageira; como desdobramento natural desta discussão, na EXPOINTER
de 1993, foi lançado o Livro IV dos CITEs intitulado CAMPO NATIVO:
MELHORAMENTO E MANEJO; posteriormente, na EXPOINTER de 1994, a discussão
continuou, mas segundo a geografia do RS, abordando cada uma de suas regiões.
Podemos dizer, portanto, que os CITES estão em ASSEMBLÉIA PERMANENTE,
discutindo como melhor colocar os nossos campos – o solo, a água e as
forrageiras naturais – a serviço da produção sustentável em suas diferentes
dimensões: econômica; ambiental; cultural; política e social.
Um dos fatos marcantes da programação da Casa dos CITEs na EXPOINTER de 1994
foi a presença e a palestra do criador do Movimento, o Ministro da Agricultura Sinval
Guazzelli, que falou sobre a política de sua Pasta. A seguir são arroladas as palestras,
organizadas junto com as regionais da FEDERACITE, e respectivos palestrantes:

♦ 4ª Região: Cadeia Forrageira para os Campos de Cima da Serra – Eng. Agr. Arno
Constanzi – Estação Experimental de Vacaria, CIENTEC;

♦ 4ª Região: “Cevadilha Vacariana” - Eng. Agr. Karl Mohrdieck, CIENTEC; Eng. Agr.
Arno Constanzi – Estação Experimental de Vacaria, CIENTEC; Eng. Agr. Carlos
Otávio Costa Moraes, EMBRAPA/Bagé; prof. Aino Jacques, UFRGS; prof. Newton
Paim, UFRGS;

♦ 6ª Região: Cadeia Forrageira para a Região Central – prof. Marta Gomes da
Rocha, UFSM; prof. Eduardo Moojen, UFSM; prof. Fernando Quadros, UFSM;

♦ 1ª e 2ª Região: Cadeia Forrageira para a Região Missioneira – Eng. Agr. César Poli
– COTRIJUÍ;

♦ 3ª Região: Cadeia Forrageira para a Região do Planalto – Eng. Agr. Renato
Fontanelli, EMBRAPA/ Passo Fundo; Eng. Agr. Simone Basso Passo Fundo;

♦ 8ª Região: Cadeia Forrageira para a Região Sul – Eng. Agr.Armando Teixeira
Primo, EMBRAPA/ Pelotas; prof. Manoel de Souza Maia, UFPel;

♦ FEDERACITE (XIX ENCONTRO DOS CITEs): Cadeia Forrageira para a Depressão
Central – prof. Aino Jacques, UFRGS; prof. Newton Paim, UFRGS; José Fernando
Piva Lobato, UFRGS; Eng. Agr. Júlio Viegas, UFRGS;

♦ Cadeia Forrageira para a Região da Campanha – Eng. Agr. João Carlos Pinto
Oliveira, EMBRAPA/Bagé; Eng. Agr. Carlos Otávio Costa Moraes, EMBRAPA/Bagé;
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♦ 7ª Região: Queimadas de campo - prof. Aino Jacques, UFRGS e CITE 100;
♦ 7ª Região: Pastoreio Rotativo - Eng. Agr. Nilo Romero
♦ 8ª Região: O búfalo e sua rentabilidade segundo produtores - dep. Nelson
Marchezan; Manoel Luzardo de Almeida; Eduardo Rechsteiner; Cristina Regner
Halbig, Luciano Barbosa e Jorge S. Diaz;

♦ 5ª e 9ª Região: Suplementação de bovinos a campo com resíduos agroindustriais –
1) Moderador: Eng. Agr. Júlio Cezar Vinholes Pinto; 2) Enfoque e objetivos do
produtor, Eng. Agr. Luiz Renato Camargo Ribeiro, CITE 28; 3) Avaliação de
desempenho econômico e biológico, Méd. Vet. Vicente Celestino Pires Silveira,
CCPSUL- EMBRAPA/Bagé; 4) Viabilização do aproveitamento de resíduos e
subprodutos agroindustriais, Eng. Agr. José Alfonso Ebert Hamm –
COBAGELÃ/Bagé
LANÇAMENTO DOS LIVROS V E VI DOS CITEs

♦ Na EXPOINTER de 1994, a FEDERACITE lançou dois livros: O BÚFALO E SUA
RENTABILIDADE (Livro V) e A CEVADILHA VACARIANA (Livro VI).

♦ O CITE 80 (4ª Região), lançou a 2ª edição do livro TROCANDO EXPERIÊNCIAS

NA COZINHA, agora ampliado com o capítulo Receitas Campeiras;
♦ Um evento que muito nos honrou foi o fato da Casa dos Cites ter sido o palco
escolhido pelo dr. Nilo para lançar o seu livro ALIMENTE OS SEUS PASTOS COM
OS SEUS ANIMAIS
FEDERACITE: DESTAQUE AGRICULTURA NA EXPOINTER 1994
Na EXPOINTER de 1994 a FEDERACITE foi escolhida
DESTAQUE AGRICULTURA pela promoção do CORREIO
DO POVO e do UNIBANCO que homenageia, produtores
rurais, empresas fornecedoras de bens e serviços à
produção primária, instituições e personalidades que se
destacam durante a mais importante feira agropecuária da
América Latina. A solenidade de entrega dos troféus se
deu no último dia 3 de setembro em solenidade realizada
na Sogipa em Porto Alegre. Integraram a Comissão
Julgadora do Prêmio, o Diretor Regional do UNIBANCO,
Ayres Binotto, o Diretor Comercial da Empresa Jornalística
Caldas Junior, Paulo Sérgio Pinto, o Comissário Geral da
EXPOINTER, José Arthur Martins, e o ex-Ministro Luiz
Fernando Cirne Lima.
Há de se destacar que a nossa entidade é bastante jovem, de estrutura organizacional
e custeio extremamente modestos, mas já reuniu méritos para tão relevante escolha.
Sem dúvida, que os merecimentos emanam diretamente dos CITEs. São eles que lhe
dão força e vida. Foram eles que construíram a nossa casa no Parque Assis Brasil.
Eles a mantém. São os CITEs que fornecem os meios para o funcionamento de nossa
estrutura. São eles que tornam viáveis nossos dias de campo, viagens e os livros que
temos editado.
A FEDERACITE é, pois, a expressão e o reflexo dos próprios CITEs. Se estes vão
bem, ela também vai bem. Assim, companheiro citeano, recebe a parte que te cabe
nessa honrosa distinção e guarda-a com carinho porque ela é efetivamente tua.
HOMENAGEM DOS CITEs À PESQUISA AGROPECUÁRIA
O Encontro Estadual dos CITEs realizado na EXPOINTER de 1993 elegeu a pesquisa
como o seu tema central, pela sua importância em si, mas também porque queria
lançar um convite para que a sociedade refletisse sobre as graves conseqüências da
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destruição do seu patrimônio científico, construído a duras penas. Naquele ano de
1993, 70% das áreas das estações experimentais do Governo do Estado estavam
cedidas aos assentamentos. De longa data advogamos a reforma agrária nas terras
improdutivas, pois, como professava João Paulo II, sobre toda a propriedade privada
pesa uma hipoteca social. É inacreditável, no entanto, que no país dono das maiores
extensões de terra agricultável do planeta para assentar se tenha que destruir os
patrimônios geradores da informação científica. Sem campos experimentais, sem
pesquisadores, continuaremos condenados à penumbra do Mundo Subdesenvolvido e
acorrentados aos países detentores da alta indagação científica e tecnológica.
Nós produtores e o País precisamos da pesquisa e dos pesquisadores. Se ao longo do
tempo não tivermos condições de mais fazer, em termos de carrear recursos para
desenvolvê-la na velocidade com que fizeram os países hoje adiantados, o mínimo que
devemos fazer, na hora presente, é preservar aquilo que logramos construir a duras
penas. Presidido por este entendimento é que o Movimento Citeano mais uma vez, na
EXPOINTER de 1994, prestou uma homenagem aos pesquisadores brasileiros na
simbólica e singela distinção que se faz a pessoa do dr. Flávio Moscardi.
O dr. Flávio Moscardi descobriu o baculovirus na pesquisa de apoio ao combate da
lagarta da soja. Sua pesquisa já cobre uma extensão de seis milhões de hectares de
lavoura de soja no País, com uma redução de sete milhões de litros de agrotóxicos e
uma economia de 50 milhões de dólares. Na viagem que fizemos ao Triâgulo Mineiro
em 1994 passamos pelo Paraná e em Londrina visitamos o Centro Nacional de
Pesquisa em Soja, da EMBRAPA e fomos gentilmente recebidos pelo seu Presidente, o
dr. Flávio Moscardi.
CITE DO ANO
O CITE 21 de Butiá foi escolhido pelo Conselho de Representantes CITE do Ano de
1994. Fundado em 25 de maio de 1977, teve como seu primeiro Presidente, o produtor
Assis Brasil de Almeida Leite. É constituído, atualmente, por 11 produtores: Miguel de
Souza Almeida (Presidente); Antônio Carlos Macedo; Cileze Almeida Vieira; Cláudio
Almeida; Cléo Francisco de Almeida Leite; Ernani Schimitt; Huberto Otto Düvelius; Luiz
Rauber; Marcinho Algaçaburo; Vilmar Fontes e Volny Rassier. O assistente técnico é o
Eng. Agr. João Luiz Ferreira. O Clube tem se destacado em atuações que buscam
cooperar com as entidades do setor, como o Sindicato Rural, e da comunidade em
geral. No plano interno dos estabelecimentos, dois pontos são observados por todos os
citeanos: a conservação e preservação do meio ambiente e o bem estar dos
funcionários. O troféu foi entregue pelo nosso Vice-Presidente, Antônio Chaves
Barcellos, em evento realizado pelo clube no dia 28 de abril do corrente ano no Parque
de Exposições do Sindicato Rural de Butiá.
DIA DE CAMPO1
A tradicional promoção Dia de Campo de 1995 ocorreu em Bagé nos dias 21 e 22 de
abril quando em torno de 130 produtores tiveram oportunidade de visitar três
estabelecimentos modelares e a FUNDACEP – Fundação Centro de Experimentação
da FECOTRIGO, em Cruz Alta.
No dia 21 a tarde, apesar do feriado, fomos recebidos na FUNDACEP. Após a
recepção e introdução do Diretor Presidente Arno Arns, assistimos a uma bela palestra
do Engenheiro Agrícola José Ruedel, que se constituiu numa verdadeira aula de
moderna tecnologia agrícola, economia rural e ecologia, com demonstrações
estatísticas, práticas e visuais, capazes de convencer os agricultores mais resistentes e
conservadores. O dr. Ruedel demonstrou a importância do PLANTIO DIRETO SOBRE
A PALHA nas culturas se soja, trigo e forrageiras em integração com pastoreio de
bovinos, para conservação do solo e aumento de seus teores de matéria orgânica,
1

Relato com base em matéria publicada no O CITEANO nº 11 de Antônio Chaves Barcellos (1º Vice Presidente
da FEDERACITE), Henrique Orlandi Jr (2º Diretor Secretário) e Rosa Carvalho (Diretora Técnica)
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propiciando elevação da produtividade, redução de custos e segurança da colheita,
além de dispensar as curvas de nível para evitar a erosão e de garantir o estoque
permanente de umidade do solo. A revolução pregada pela FUNDACEP consiste em
nunca revolver o solo, seja ele hortado ou não: O ARADO E A GRADE ESTÃO
COMPLETAMENTE OBSOLETOS.
Na primeira visita, em Júlio de Castilhos no estabelecimento do dr. Saulo Bevilacqua
tivemos a oportunidade de conhecer o seu trabalho de seleção e manejo de touros por
performance em conjunto com melhoramento e manejo de campo nativo com
subdivisões e plantio direto.
Começamos o dia seguinte, em Santo Ângelo, assistindo palestra do dr. José Ruedel,
no Centro Rural do município, sobre melhoramento de campo nativo com uso de
dessecante e introdução de espécies forrageiras invernais.
Ainda pela manhã, no estabelecimento de Bruno Eizeir e de seu filho o Eng. Agr.
Rogério, vimos na prática o manejo de melhoramento de campo nativo que havia sido
apresentado pelo dr. Ruedel, bem como o plantio direto de soja seguido de aveia.
Na parte da tarde, com grande expectativa chegamos na propriedade do citeano Pedro
Everling em São Miguel das Missões irrigante, por canhão, de milho para produção de
semente e de feijão. Cultiva também soja e sorgo em plantio direto sobre a aveia, onde
são terminados novilhos vendidos na entressafra do boi.
As atividades se encerraram com visita às Ruínas de São Miguel, onde assistimos ao
espetáculo Luz e Som.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Um ônibus de citeanos acabou de retornar a Porto Alegre. Havíamos partido no dia
22/7 para visitas no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. No Paraná
visitamos o confinamento da CONFINA em Londrina e o seu setor de formulação e
balanceamento de rações e Ferraz Papa Agropecuária que está introduzindo, no Brasil,
a raça bovina Blanc Bleu Belge.

Em São Paulo visitamos a Agropecuária Jacarezinho do grupo Grendene em
Valparaíso, onde conhecemos trabalho de melhoramento genético em bovinos,
por performance. O estabelecimento está localizado na região Noroeste entre
os municípios de Araçatuba e Andradina e ocupa uma área em torno de 25 mil
hectares É uma região pólo em pecuária de corte, com grandes frigoríficos,
criadores e centros de eventos.
No Mato Grosso do Sul visitamos o Cento Nacional de Pesquisa em Gado de
Corte da EMBRAPA em Campo Grande, a empresa Cervieri com verticalização
completa em pecuária de corte (até o abate) e a Fazenda Monte Verde com cria
e recria Nelore x Brangus.
MEDALHA ASSIS BRASIL

A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, o citeano JOAQUIM FRANCISCO
BORDAGORRY DE ASSUMPÇÃO MELLO - CITE 55 - de Pelotas, para ser agraciado
com a MEDALHA ASSIS BRASIL de 1995, pelos relevantes serviços que vem
prestando em pról do desenvolvimento da agropecuária do Rio Grande do Sul. O
indicado é engenheiro agrônomo e desenvolve a integração lavoura-pecuária intensiva em
seus estabelecimentos, com a produção de soja, milho, sorgo, arroz e forrageiras. É
produtor de genética Angus e de cavalos crioulos e seguidamente abre as porteiras da
Estância Santa Eulália para demonstração de suas práticas empresariais inovadoras.
CURSO I – PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RURAL
O SENAR, em convênio com a FEDERACITE, estará ministrando curso aos citeanos
durante a próxima EXPOINTER de quatro horas nos dias 29 e 30 de agosto das 17 às
19 horas (taxa simbólica de R$10,00 citeanos e R$ 20,00 não-citeanos).
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CURSO II – EMPRETEC RURAL
Será ministrado em Porto Alegre de 16 a 24 de setembro pelo convênio FEDERACITESEBRAE-SENAR. É um curso orientado pela Nações Unidas e visa despertar as
potencialidades empresariais do produtor rural, abrindo-lhe novos horizontes. É um
curso intensivo de uma semana. A oportunidade é rara. Os membros da Diretoria que
freqüentaram o EMPRETEC RURAL de julho o recomendam. Existem apenas 30
vagas. Os interessados deverão procurar a FEDERACITE ao longo da EXPOINTER.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1995
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11º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1995/1996

A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1995/1996, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Realizou-se durante a última EXPOINTER o XX Encontro Estadual dos CITEs, tendo
como tema central técnicas de desmame apresentadas em três painéis e uma palestra.
Destacamos a presença do engenheiro agrônomo Daniel Casanova, executivo do
grupo argentino Las Marias e a forte presença de citeanos nas mesas dos debates
junto com eméritos pesquisadores da academia, conforme segue:
♦A

influência da desmama no aumento da natalidade - moderador Adolfo Fetter (CITE
55) e José Piva Lobato (UFRGS), Artênio Celestino Alves (UFSM e CITE 80) e Saulo
Bevilacqua;

♦ Influência

da Desmama no Desempenho do Terneiro - moderador Manoel Antônio
Vargas (CITE 22) e painelistas Jose Mauro Cachapuz (EMATER), José Carlos Tróis
(CITE 84) e Paulo Ene (EMATER e CITE 77);

♦A

economicidade da desmama - moderador Luciano Machado (CITE 39) e painelistas
Carlos Alberto Klumb (CITE 79), Gedeão Pereira (FARSUL) e Atos Grawunder
(IEPE/UFRGS);

♦O

desmame aos 60 dias – Eng. Agr. Daniel Casanova (Las Marias Group).

Três Coordenadorias Regionais
programações, conforme segue:

também

apresentaram

suas

próprias

7ª Região
♦ Encontro

dos CITEs da Região – moderador Willy Santarosa (FEDERACITE);

Região Sul
♦ Implantação

de pastagem através de plantio direto – Joaquim Melo (CITE 55);

♦ Técnicas

de desmama em ovinos – moderador Jair Seidel (EMATER) e painelistas
Paulo Figueiró (UFSM e CITE 99), Júlio César Pinto (ARCO e CITE 28) e Antônio
Carlos Miranda (EMATER);

6ª Região
♦ Desmama

e desempenho reprodutivo das fêmeas e respectivos custos – Moderador
Carlos Frederico Pereira (UFSM e CITE 80) e painelistas Marta Gomes Rocha (UFSM
e CITE 80) e Luciana Pötter (URCAMP);

♦ Desmama

em bubalinos – moderador João Salvador Jardim (CITE 42) e painelistas
Luiz O. Rechsteiner (CITE 55), Francisco Lacroix e Martim Pons;

Outras atividades da FEDERACITE
♦ Encontro

dos EMPRETECs rurais (FEDERACITE; SENAR e SEBRAE) em 28/08;

♦ Jornada

Técnica FEDERACITE-SENAR: Planejamento e Administração Rural (29 e
30/8 das 17 às 19 horas)

♦ Tratamento

de Resíduos com amônia como alternativa na alimentação animal –
moderador Cláudio Dário Lopes de Almeida (FARSUL) e painelistas Vivian Fischer
(UFRGS), Marta Gomes Rocha (UFSM e CITE 80), Paulo Roberto Adher (CITE 55) –
02/09 às 14 horas;
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♦A

soja na alimentação humana – José Marcos Mandarino (EMBRAPA – Centro
Nacional de Pesquisa de Soja) - 02/09 às 16 horas.
LANÇAMENTO DO LIVRO VII DOS CITEs

Os anais do seminário Cadeias Forrageiras realizado no Encontro dos CITEs de 1994
foi lançado Encontro de 1996 como o Livro VII, intitulado Cadeias Forrageiras
Regionais em sessão presidida pelo Governador Antônio Britto.

DIA DE CAMPO
Em abril último realizamos em Pelotas mais um Dia de Campo. No dia 12, no Auditório
da EMBRAPA, realizamos um seminário denominado ALTERNATIVAS RENTÁVEIS
com as seguintes palestras: i) Alternativas rentáveis para a pequena propriedade rural Dirceu Gassen, pesquisador da EMBRAPA e Diretor de Pesquisas da Secretaria da
Agricultura do RS; ii) Alternativas rentáveis do gado de corte – Carlos Wallau, Assessor
Econômico dos CITEs e produtor rural e iii) Alternativas rentáveis para a propriedade
rural – Atos Grawunder, professor do IEPE/UFRGS e produtor rural. Neste dia, a noite
no Turis Hotel foi realizada reunião dos CITEs da Região Sul, sob a coordenação do
citeano Alaor Gonçalves.
No dia 13 foram realizadas duas visitas. A primeira a Hadler & Hasse Ltda, do citeano
Paulo Roberto Hadler, CITE 55, onde se observou o processo de conservação de
resíduos amonizados para alimentação de bovinos. A segunda visita foi na Estância
Santa Eulália de Joaquim Mello, também do CITE 55, com a observação de trabalho de
integração lavoura-pecuária: terminação em pastagens, plantio direto, com produção de
482 Kg/ha/ano.

CITE DO ANO
O CITE 55 de Pelotas foi escolhido pelo Conselho de Representantes CITE do Ano de
1995. A entrega do troféu se deu em almoço realizado na EMBRAPA por ocasião do
Dia de Campo de abril último. O clube se destaca pela elevada capacitação técnica de
todos os seus estabelecimentos associados e tem a peculiaridade de ter como
associados a EMBRAPA e UFPel, além de dois membros agraciados com a Medalha
Assis Brasil,
ADOLFO ANTÔNIO FETTER (1990) e JOAQUIM FRANCISCO
BORDAGORRY DE ASSUMPÇÃO MELLO (1995).

VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Em junho último fomos pela terceira vez à Argentina em busca de conhecimento. A
viagem foi um sucesso e este em grande parte deve ser creditado ao nosso colega
José Carlos Tróis do Cite de São Borja, membro do Conselho Fiscal da FEDERACITE
e Coordenador da 1ª Regional. Tróis fez todos os contatos prévios, programou e
coordenou todas as etapas da viagem. Outro aspecto a ressaltar é o de que dos 44
participantes, 14 eram citeanos de Santa Maria. Saímos de Porto Alegre às 8 horas do
dia 25 de junho, passamos por Santa Maria e pernoitamos em Libres. No dia seguinte
visitamos a Estação do INTA em Mercedes, destacando-se a palestra do dr. Sanpedro
sobre desmame aos 60 dias. O rebanho daquela região tem a predominância de
Brahman e está sendo fortemente cruzado com sangue europeu, em especial o Red
Angus.
No dia seguinte visitamos a Estância Las Marias da família do engenheiro Daniel
Casanova, em Virasoro. O engenheiro Casanova palestrou no Encontro dos Cites de
1995, conforme o relato acima. O estabelecimento produz 165 toneladas por dia de
erva para a exportação. Na propriedade tem 4.000 hectares de ervais e 1.200 hectares
de plantio de chá da Índia e o restante da propriedade é explorada com pecuária. Em
outras propriedades o grupo possui mais 15.000 hectares de erva mate.
No terceiro dia tivemos participar de uma reunião regional do CREA argentino conjunta
com clubes do Paraguai, assistindo-se uma palestra do dr. Carlos Frick, diretor do INTA
de Mercedes e outra do dr. Alejandro Lotti, do CREA, sobre custos. Ressalta-se, ainda,
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que a viagem foi objeto de matéria do jornal Zero Hora que dedicou as páginas centrais
e o editorial da edição de segunda-feira, 01/07, com palavras de estímulo e de
reconhecimento a iniciativa do Movimento CITEANO
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1996
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12º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1996/1997
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao exercício
1996/1997, conforme segue:
20 ANOS DE EXISTÊNCIA DO MOVIMENTO CITEANO – DESTAQUES CITEANOS
Em 1996 comemoramos 20 anos de existência do nosso Movimento. Foi uma
caminhada longa, profícua e muito bonita. Difícil, sem dúvida, é lembrar de todos os
ensinamentos e de todos os nomes das muitas amizades que fizemos. Foram inúmeros
dias de campo, palestras, seminários, viagens, livros. Enfim, freqüentamos, nestes
anos, uma formidável universidade que nos diplomou como empresários rurais que tem
a estimulante e nobre missão de produzir alimentos. Para marcar a data, a
FEDERACITE realizou na última EXPOINTER uma sessão especial em que
homenageou algumas pessoas e instituições pelos relevantes serviços prestados ao
Movimento com a distinção DESTAQUE CITEANO, conforme segue:

♦DESTAQUE PERSONALIDADE PÚBLICA - Governador Silva Guazzelli por ter criado e
sempre apoiado o Movimento;

♦DESTAQUE PERSONALIDADE PÚBLICA - Citeano João Salvador Jardim;
♦DESTAQUE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL - Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento;

♦DESTAQUE EXTENSÃO RURAL - EMATER;
♦DESTAQUE PESQUISA - Karl Mohrdieck;
♦DESTAQUE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA - Citeano Adolfo Antônio Fetter
♦DESTAQUE PECUÁRIA - Citeano Delfino Beck Barbosa, produtor de genética bubalina;
♦DESTAQUE LAVOURA - Citeano Pedro Everling, irrigante de culturas de sequeiro;
♦DESTAQUE PEQUENA PROPRIEDADE – Pedro Cláudio Kolrad pelo sentido empresarial que
imprimiu ao seu estabelecimento de 7 hectares.

ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Realizou-se durante a EXPOINTER de 1996 o XX Encontro Estadual dos CITEs,
centrado na pecuária bovina de corte, abordando aspectos de sua importância
econômica, de comercialização, reprodução e gestão de custos. Também foi
apresentada uma palestra sobre o movimento congênere dos CITEs na Argentina,
conforme segue:

♦A importância da bovinocultura de corte para a economia do RS - Eng. Agr. José Mauro
Cachapuz, Coordenador de pecuária de corte da EMATER;

♦As novas perspectivas na Comercialização de Carne - Prof. Luiz Fernando Cirne Lima,
Presidente da Copesul, ex-Ministro da Agricultura (Moderador); José Alfredo Knorr, Diretor do
Frigorífico Extremo Sul e Vice-Presidente do Sindicato de Carnes e Derivados; André Cirne
Lima, Assessor da Secretaria da Agricultura e Milton Dalari, diretor da ABIEC;

♦Incremento no nascimento de terneiros com entoure de outono – Eng. Agr. Eduardo Salomoni,
Diretor da EMBRAPA-Bagé e Méd. Vet. Cora Luciane M. da Silveira;

♦Alternativas rentáveis para o rebanho pecuário: gestão de custos – dr. Caio Rocha, Presidente

da EMATER (Moderador); Méd. Vet. Carlos Wallau, Assessor Econômico dos CITEs; Prof.
Ciloter Iribarrem, Diretor da Safras & Cifras e o dr. Alejandro Lott, CREAS da Argentina;

♦Instrumentos para o aumento da receita, redução de custos e incorporação de tecnologia –
depoimento de citeanos;
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♦Os CREAS e a Pecuária Argentina – Eng. Agr. Alejandro Lott, Coordenador Geral dos
CREAS.

CITE DO ANO
O CITE 95 de Tupanciretã foi escolhido pelo Conselho de Representantes CITE do
Ano de 1996. Integram o clube os produtores Belquer Ubirajara da Silva Lopes, Jarbas
da Silva Lopes, Eduardo Bonumá, Luiz Antônio Herter, Antônio Correia Gomes, Carlos
Alípio Cortes, Pedro Luiz Herter, Sidnei Caetano da Silva, Evandro Gomes da Silveira,
Elza Oliveira Prado Carlos Bohrs e Flávio Bopp.
DIA DE CAMPO
Em abril último foi realizado Dia de Campo na conceituada Universidade de Santa
Maria quando os citeanos tiveram oportunidade de assistir palestras e observarem
trabalhos a campo, conforme segue:

♦Desmame aos 60 dias; Alimentos volumosos conservados; Confinamento de ovinos –

Professores do Departamento de Zootécnica João Restle, Leonir Pascoal, João Luiz
Brondani, Dari C. Alves e Cleber Pires;

♦Uso intensivo de várzea: Implantação de forrageiras de inverno; Sistematização e
produção de grãos – Visita de campo orientada pelo prof. Ênio Marchezan;

♦Calagem, adubação fosfatada em campo bruto para implantação de forrageira de

inverno - Visita de campo orientada pelo prof. Flávio Xavier do Departamento de
Solos;

♦Requerimentos especiais para alimentação de gado jovem - Visita de campo
orientada pelo prof. João Restle.

MEDALHA ASSIS BRASIL

A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, o citeano, engenheiro agrônomo e
professor da Faculdade de Agronomia da UFRGS AINO VICTOR ÁVILA JACQUES
para ser agraciado com a MEDALHA ASSIS BRASIL de 1997, pelos relevantes
serviços que vem prestando em pról do desenvolvimento da agropecuária do Rio
Grande do Sul.
Este é o Relatório
Porto Alegre, 30 de julho de 1997
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13º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1997/1998

A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências
cumprindo disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de
Representantes dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao
período 1997/1998, conforme segue.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a EXPOINTER de 1997 realizou-se o XXI Encontro, tendo como eixo central e
estruturador das várias palestras a transformação radical da produtividade da pecuária
através do pastoreio rotativo com cerca elétrica, o plantio direto e a gestão empresarial
do negócio, conforme segue:
♦ Os fundamentos do Pastoreio Rotativo Racional – prof. Humberto Sório;
♦ Sub-divisões com cerca elétrica – Eng. Agr. Fábio Rosa; EMATER;
♦ Resultados do Plantio Direto – pesq. Dirceu Gassem da SAA e EMBRAPA;
♦ Pastos de qualidade – dr. Saulo Bevilacqua, Presidente da Comissão de Forrageiras
da FARSUL;
♦ Implantação de Projetos nas Propriedades dos Citeanos – programa da
FEDERACITE apresentado pelo seu Presidente Getúlio Marcantonio;
♦ Otimização de custos na Pecuária de Corte – prof. Ciloter Iribarrem, Diretor da Safra
& Cifras;
♦ Cruzamentos em Búfalos – prof. Alcides Amorim da USP, atividade da ASCRIBU;
♦ Como proceder no Recadastramento Rural – Derli Cardêncio dos Santos da
FARSUL.
VIAGEM DE OBSERVAÇÃO
Em agosto de 1997 os citeanos voltaram à conceituada Estação Experimental
Agropecuária La Estanzuela do Instituto Nacional de Investigação Agrícola em Colônia
no Uruguai, pois lá já haviam estado em 1989. A programação consistiu de visita a
Estanzuela, onde foram assistidas palestras e observados trabalhos com gado de
corte, pastagens e nutrição animal. Foram visitados, ainda, dois estabelecimentos: a
Fazenda do Dr. José Pedro Cristina com um pastoreio rotativo de 3.000 ovelhas em 30
hectares e uma típica estância uruguaia com 3.000 hectares.
DIA DE CAMPO
Nos dias 24 e 25 de abril passado realizou-se o tradicional evento na Embrapa de
Bagé e no Sindicato Rural daquela cidade. Na Embrapa os citeanos tiveram
oportunidade de observar trabalhos em desmame precoce e terminação de terneiros
em confinamento; forrageiras integradas com sorgo, trigo e cevada e o combate ao
capim annoni. No Sindicato Rural foi realizado o evento que, em razão das
dificuldades de acesso, não pode ser realizado na Estância Santa Maria, conforme a
programação original. Na oportunidade os citeanos foram brindados com a
interessante palestra do dirigente do referido estabelecimento, o Dr. Gedeão Pereira,
que discorreu sobre os trabalhos que vem desenvolvendo, os expressivos ganhos de
produtividade e os resultados econômicos alcançados.
CONVÊNIO FEDERACITE/SENAR/EMATER
No último exercício, não obstantes as dificuldades ligadas ao planejamento e a
organização que são comuns em iniciativas pioneiras, realizaram-se os primeiros
cursos de gestão de custos e de pastoreio rotativo. O sucesso destes primeiros cursos
indica que esta iniciativa precisa ser ampliada, requerendo novos e maiores esforços
das partes envolvidas.
CONVÊNIO FEDERACITE/SECRETARIA DA AGRICULTURA
Por ocasião do encontro dos CITES no dia 2 de setembro será assinado com o Dr.
Caio Rocha, Secretário da Agricultura, um convênio de cooperação técnica através do
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qual aquela pasta continuará prestando os seus inestimáveis serviços de apoio ao
desenvolvimento do Movimento Citeano.
O CITEANO
Conforme o planejado no último exercício foi relançado este jornal que constitui um
instrumento importante de comunicação e de divulgação do movimento. Na edição que
circulará em agosto do corrente ano, além da programação para a EXPOINTER, serão
publicados indicadores técnicos da pecuária e as empresas de insumos e de
máquinas e equipamentos que aderiram aos projetos técnicos da FEDERACITE,
através da concessão diferenciada de descontos.

MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou, ao Governo do Estado, o citeano DELFINO BECK BARBOSA
- CITE 10 - de Camaquã, para ser agraciado com a MEDALHA ASSIS BRASIL de
1998, pelos relevantes serviços que vem prestando em pról do desenvolvimento da
agropecuária do Rio Grande do Sul. O indicado tem grande destaque na produção de
genética bubalina e o seu estabelecimento – a Fazenda Panorama – é um dos mais
premiados nas exposições nacionais e seguidamente é palco de dias de campo neste
segmento de produção e também na pecuária bovina e no manejo de pastagens.
Este é o Relatório
Esteio, 30 de julho de 1998
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14º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1998/1999

A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências
cumprindo disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de
Representantes dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao
período 1998/1999, conforme segue:
Durante a Expointer de 1998 realizou-se o XXII Encontro, tendo como tema central a
pecuária dos anos 2000, com a palestras do Ministro da Agricultura Francisco Turra,
técnicos e de empresários do setor. Três outros temas foram objeto de intensa
discussão na Casa dos CITEs ao longo da Expointer de 1998 - combate do capim
Annoni, reforma agrária e gestão, conforme segue:
♦

♦

♦

A pecuária gaúcha no pós ano 2000 (Ministro da Agricultura Francisco Turra; José
Alfredo Knor, Frigorífico Extremo Sul; economista Maria Benetti, Fundação de
Economia e Estatística; Hugo Hoffmann, Revista Granja e José Mauro Cachapuz,
EMATER;
Reforma agrária e desapropriações (dr. Ricardo Alfonsin, Presidente do IEJUR; dr.
Leandro Paulsen, Juiz da 12ª Vara Federal, Vara Agrária; dr. Horácio Maiztegui,
professor de Direito Agrário da Universidade de Entre Rios, Argentina; dr. Nestor
Hein, Consultor Jurídico da FARSUL);
O Capim Annoni e o seu combate
♦

As ferramentas para enfrentar a invasão dos campos pelo Annoni – dr. Fernando
Adauto de Souza, Presidente da Comissão de Pecuária de Corte da Farsul;

♦

Origem, disseminação e características como invasora e forrageira – José Carlos
Leite Reis, EMBRAPA – Clima Temperado;

♦

Ocorrência do Annoni – Valério de Patta Pilar, UFRGS;

♦

♦

Controle via cultivos convencionais e herbicidas – Eltrudes Pereira Guterres,
FEPAGRO, EEZ Tupanciretã (apresentou pesquisa sobre o estabelecimento de
forrageiras em áreas inçadas);

♦

Controle integrado: histórico, evolução e retrospectiva da pesquisa – Rogério
Waltrick Coelho, EMBRAPA – Clima Temperado;

♦

Controle via herbicida e eficiência em plantas jovens – Sérgio Silveira Gonzaga,
EMBRAPA – Pecuária Sul;

♦

Controle químico em campos dominados (visando semeadura direta de culturas)
– Jesus Juarez de Oliveira Pinto, UFPel.;

♦

Depoimento de produtor – Roberto Raupp, CITE 77, Rio Pardo.

Jornada de Gestão Empresarial e Capacitação rural (Luiz Alberto Vidal, Consultor
do SEBRAE, com abordagens dos temas organização social, custos de produção,
balanço patrimonial, indicadores de desempenho, comercialização e administração
rural)
CITE DO ANO

O CITE 83 de Camaquã foi escolhido pelo Conselho de Representantes CITE do Ano
de 1998. Foi fundado em março de 1985 e atualmente é presidido por Dirceu
Sant’Anna. O troféu foi entregue pelo Presidente da FEDERACITE em 26 de setembro
último em Camaquã, em evento que contou com a presença do Presidente da
FARSUL, do Presidente do Sindicato rural e do representante da SAA, o médico
veterinário Pedro Martins.
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SEMINÁRIO SOBRE PASTOREIO ROTATIVO RACIONAL
Em 9 de novembro último realizou-se um seminário sobre PRR no auditório da
FEDERACITE, o qual teve uma grande presença de citeanos, de não-citeanos,
estudantes e pesquisadores. As palestras ficaram a cargo de técnicos e de produtores
e abordaram aspectos de natureza tecnológica-produtiva e econômicos. A última
atividade do Seminário foi visita a estabelecimento que pratica pastoreio rotativo com
bubalinos, no município de Guaíba. A programação cumprida segue abaixo:
♦

PR: a saída da pecuária – Getúlio Marcantonio, CITE 5, Rio Pardo;

♦

PRR como instrumento de viabilização econômica da pecuária leiteira – economista
e produtor Joal de Azambuja Rosa, CITE 42, Guaíba;

♦

A fisiologia vegetal no PRR – eng. agro. e produtor Ricardo Avancini Tróis, CITE 21,
Butiá;

♦

O comportamento animal no PRR – méd. vet. E produtora Rosa Jardim Carvalho,
CITE 42, Guaíba;

♦

♦

Painel de produtores que praticam o PRR – Luciano Barbosa, CITE 10 de Camaquã,
José Francisco Xavier da Rocha, CITE 93 de Cerrito, Antônio Márquez Jaguarão e
Erizolei Silva, Guaíba;
Visita à Fazenda Redomão, em Guaíba de Erizolei Silva.

DIA DE CAMPO
No dia 30 de abril passado realizou-se o tradicional evento na FUNDACEP,
FECOTRIGO, em Cruz Alta. Esta instituição é uma das mais conceituadas do Estado
e desenvolve pesquisa em milho, soja, trigo, triticale, sorgo e forrageiras. Na
oportunidade os citeanos foram brindados com palestras sobre a pesquisa de
transgênicos, manejo de doenças e de plantas daninhas e fertilidade do solo;
NOVO CITE É FUNDADO
Em 14 de julho último foi criado o CITE 122 no município de Lagoão, na propriedade
do Júlio Miguel, com a coordenação de João Itamar Batista da Silva, Chefe do
Escritório da Emater. Além dos citados compareceram na reunião o Prefeito Municipal,
o Secretário da Agricultura do município, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e os produtores Dirceu Silvestre, Ceniro Camargo, Antônio Vieira Soares,
Angelin Puntel, Sérgio Natalício Vieira, Fidelcino Kramer, Admilson Vieira da Silva,
Luciano Compagnoni, Léo Prestes Ramos, Miguel Arcely Rodrigues, Salvador Vitor
Nunes e Olmiro Balina Vieira.
Este é o Relatório
Esteio, 30 de julho de 1999
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15º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
1999/2000
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências
cumprindo disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de
Representantes dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao
período 1999/2000, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última EXPOINTER, a FEDERACITE realizou o XXIII Encontro dos CITEs,
tendo como tema central o manejo do solo no sentido de recuperar e preservar a sua
fertilidade e as pastagens naturais, com as seguintes palestras:

♦ Medidas recomendadas para recuperar ou preservar a fertilidade do solo Professores José Riedel, Diretor da FUNDACEPE;

♦ A qualidade das pastagens nativas do RS - Professor Aino Jacques da UFRGS;
♦ O porquê do Pastoreio Rotativo Racional – Eng. Agr. César Nicola, CLN Projetos;
♦ Modelo de cerca elétrica - Eng. Agr. Ricardo Tróis;
♦ Troca de experiências entre praticantes do PRR do RS.
LIVRO DO ANO
Na última EXPOINTER, a FEDERACITE lançou o seu VIII Livro intitulado Pastoreio
Rotativo: a saída da Pecuária em sessão prestigiada pelo Presidente da FARSUL, dr.
Carlos Sperotto, produtores em geral e pesquisadores, escrito por técnicos e
produtores citeanos.
CITE DO ANO
Durante a última EXPOINTER, o Conselho de Representantes escolheu como CITE
do Ano o CITE 78 de São Francisco de Paula e em novembro último foi feita a entrega
do troféu pelo Presidente Getúlio Marcantonio em reunião realizada naquele
município, no estabelecimento do produtor Aristeu Gil Alves.. O clube é presidido pelo
produtor Otair Medeiros, assistido pelo agrônomo Luiz Gonzaga Messias e seu
destaque maior é o Programa que vem sendo desenvolvido de Melhoramento de
Campo Nativo, em parceria com a EMATER, o Sindicato Rural, a Prefeitura Municipal
e a Caixa Econômica Federal. As condições naturais adversas da região são bem
conhecidas e não obstante isto, os citeanos conseguiram elevar a natalidade de 45
para 70%, o desfrute de 10 para 22%, a produção por hectare de 30 para 70 Kg e a
lotação de 0,4 para 0,6 unidades animal por hectare. No referido programa projetos
individuais existem que vêm alcançando produções acima de 400 Kg por hectare. O
CITE 78 já realizou três simpósios sobre melhoramento de campo nativo, nos quais
compareceram 430 participantes e, além disso, tem uma ativa atuação junto a
comunidade local.
NOVOS CITES SÃO FUNDADOS

♦ CITE 121 – Foi criado em Passo Fundo no dia 21 de outubro com os seguintes
associados: João Kurtz Amantino, Presidente, Arcival Vieira de Mello, Secretário,
Elaine Bertagnolli Borella, Tesoureira, Delacir Miorando da Rosa, Henrique Negri, Írio
Luiz Orth, Idalmir Carlos Nicolini, Marizete Artuso, Ricardo Artuso, Roberto Serena
Fontanelli e Velci Possebon. Estes associados produzem 300 mil litros de leite/mês;
♦ CITE DE PASTOREIO ROTATIVO - Na EXPOINTER de 1999 foi criado o CITE
especial focado no Pastoreio Rotativo Racional, PRR, com mais de 12 associados
fundadores, não havendo limites no número de sócios e o seu primeiro Dia de Campo
foi na Fazenda Panorama em novembro último.
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DIAS DE CAMPOS

♦ No dia 20 novembro passado realizou-se o primeiro dia de Campo do Cite de
Pastoreio Rotativo na Fazenda Panorama em Camaquã do Vice-Presidente da
FEDERACITE Delfino Beck Barbosa, com 70 participantes. O trabalho desenvolvido
pelo estabelecimento foi apresentado pelo seu diretor Luciano Barbosa e Ricardo Trois
proferiu uma palestra sobre o planejamento, construção e manejo de cerca elétrica.
Nos seus cinco módulos de PRR, somando 433 hectares divididos em 224 potreiros, a
Fazenda Panorama, entre bovinos e búfalos, está produzindo em torno de 300
Kg/ha/ano.
♦ Nos dias 5 e 6 de maio último realizou-se o tradicional Dia de Campo da

Federacite em dois estabelecimentos: a Fazenda São Crispim do dr. Fernando Adauto
de Souza, Presidente da Comissão de Gado de Corte da Farsul, com destaque para o
manejo de uma área de azevém plantada há 17 anos; a Fazenda São Felipe do dr,
Nilo Romero, pioneiro na prática, na pesquisa e um dos maiores difusores da
tecnologia de pastoreio rotativo no País.
A REDINAMIZAÇÃO DO MOVIMENTO CITEANO
A FEDERACITE e os seus coordenadores regionais vem buscando redinamizar o
movimento citeano, pois a conjuntura está exigindo a profissionalização do produtor e
a busca de novas alternativas de elevação da produtividade. O Cite de Pastoreio
Rotativo é uma iniciativa que vai nesta direção, pois possibilita aumentos elevados de
produtividade com custos muito baixos e com recomposição e preservação da
fertilidade do solo. Outro instrumento que objetiva a redinamização do movimento é a
divulgação das Propriedade Citeana de Ponta. Alguns trabalhos destas propriedades
constam da programação da FEDERACITE para a EXPOINTER de 2000. São
produtores da Fronteira Oeste, da Depressão Central, da Zona Sul e dos Campos de
Cima da Serra e seus trabalhos integrarão o livro sobre a experiência de citeanos com
pastoreio rotativo a ser lançado na Expointer de 2001.
Este é o Relatório
Esteio, 30 de julho de 2000
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16º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2000/2001
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes dos
seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao período 2000/2001,
conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última Expointer realizou o XXIV Encontro, tendo como tema central a gestão do
moderno estabelecimento rural destacando-se as quatro palestras denominadas “A
Propriedade Citeana de Ponta” proferidas por:
♦ Adolfo Antônio Fetter, sobre o “Condomínio Agropecuário Granja São José”, em Pelotas;
♦ Artênio Celestino Alves, sobre o “A Cabanha e Agropecuária Campo Novo”, em Santa
Maria;
♦ José Carlos Ferreira Tróis, sobre a “Fazenda Querência”, em São Borja;
♦ Aristeu Gil Alves, sobre a “Fazenda Mulita”, em São Francisco de Paula.
DIAS DE CAMPO
No exercício de 2000/2001 foram realizados três eventos:
♦ no dia 14 de setembro, o 2º Dia de Campo do Cite de Pastoreio Rotativo no município de
Butiá nos estabelecimentos:
♦ “Fazenda Velha”, de Antônio Carlos Macedo;
♦ “Cabanha Picumã” de Susana e Rogério Silva e na
♦ “Fazenda Quirinas”, de Paulo Coutinho Rogrigues;
♦ no dia 23 de abril realizou-se o 3º Dia de Campo do Cite de Pastoreio Rotativo, na
Fazenda Redomão de Erizolei Silva em Guaíba, precedido das palestras dos agrônomos
João Mieniczuk, Geraldo Tolosan e Ricardo Trois, no Auditório da FEDERACITE;
♦ por último, no dia 30 de junho, a FEDERACITE realizou o seu Dia de Campo tradicional
na Estação Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Eldorado do
Sul, quando os citeanos tiveram oportunidade de, mais uma vez, tomarem
conhecimentos de trabalhos desenvolvidos pela Universidade nas áreas de manejo de
solos, lavouras, forrageiras e fruticultura.
CITE DO ANO
Em 9 de dezembro foi feita a entrega do troféu ao CITE 110 do município de Rio Pardo. O
clube é presidido pelo produtor Cláudio José Bona e assistido pelo médico veterinário
Paulo Roberto Ene, da EMATER e destaca-se pelos trabalhos que vem realizando,
especialmente os de produção de novilho jovem e os novilhos superprecoces.
IX LIVRO DA FEDERACITE
Na próxima EXPOINTER com a presença do senhor Ministro da Agricultura, Marcus
Vinicius Pratini de Moraes, a FEDERACITE fará o lançamento de mais um livro, escrito
integralmente por produtores citeanos, sobre pastoreio rotativo racional. Os conteúdos
deste livro constituem a resposta dos produtores citeanos às dificuldades de toda ordem
que se abatem sobre o setor rural. Através do pastoreio rotativo racional, é possível
conquistar ganhos elevados de produtividade com custos extremamente baixos e com
recomposição e preservação da fertilidade do solo. É, portanto, uma tecnologia potente e
sustentável de geração de renda.
Este é o Relatório
Esteio, 30 de julho de 2001
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17º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2001/2002
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências
cumprindo disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de
Representantes dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao
período 2001/2002, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última EXPOINTER realizou o XXV Encontro, tendo como tema central o
citeano e a gestão do moderno estabelecimento rural discutido através das palestras
denominadas “A Propriedade Citeana de Ponta” e já fora o tema do encontro do ano
anterior e pelo sucesso alcançado foi reeditado. As palestras foram proferidas por:
• Nestor Klein, sobre a “Agropecuária Valparaiso”;
• Delfino Beck Barbosa, sobre a “Fazenda Panorama”;
• Cláudio José Bona, sobre a “Fazenda Querência”;
Dentro do Encontro Estadual dos CITES, destacaram-se, também, as palestras
proferidas pelo pesquisador João Mielnizuck da UFRGS sobre “O resgate do carbono
no ar pelas pastagens” e pelo professor Carlos Gotteschall da ULBRA, sobre a
“Viabilidade e benefícios do novilhos jovem”.
NILO ROMERO - CITEANO HONORÁRIO
No Encontro Estadual dos CITES, foi realizado ato de entrega ao doutor NILO
ROMERO do título de CITEANO HONORÁRIO, pelos relevantes serviços prestados à
pecuárias, em especial os trabalhos pioneiros em pastoreio rotativo racional. O doutor
Nilo Romero em 22 anos do Movimento Citeano é a segunda personalidade a receber
esta distinção. A primeira foi o ex-Governador Sinval Guazzelli, o fundador do
Movimento.
CITE DO ANO
Na Assembléia do Conselho de Representantes, realizada por ocasião do Encontro dos
CITEs na última EXPOINTER foi escolhido pela segunda vez o CITE 55 do município
de Pelotas como CITE do Ano de 2001. A troféu será entregue em novembro próximo
quando a FEDERACITE estará realizando um Dia de Campo em Pelotas sobre
pastoreio rotativo racional.
OS CITEs PERDEM ADOLPHO FETTER
Faleceu em 2 de julho último na cidade de Pelotas o engenheiro agrônomo Adolpho
Antônio Fetter. O nosso companheiro foi destacado Secretário da Agricultura e VicePrefeito de Pelotas. Produtor rural e líder nato foi agraciado com a Medalha Assis Brasil
pela alta produtividade do seu estabelecimento, além de outros tantos títulos e méritos.
Fetter era integrante e sócio fundador do CITE 55 e era o mais assíduo freqüentador e
experiente palestrante do ônibus-escola das viagens da FEDERACITE, sempre na
companhia da dna Olenca, a sua dedicada esposa. O estabelecimento de Fetter, a
Granja São José, já foi agraciada como Propriedade Citeana de Ponta. Enfim,
perdemos, os CITEs e o Rio Grande um homem e companheiro de muito valor.
FEDERACITE: ENTIDADE DESTAQUE NA EXPOINTER 2002
A FEDERACITE foi escolhida pelo Correio do Povo e Unibanco como ENTIDADE
DESTAQUE da EXPOINTER de 2002. O título é uma altíssima distinção e
engrandece a todos nós. É a segunda vez que o MOVIMENTO CITEANO é
distinguido: na EXPOINTER de 1994 recebemos o DESTAQUE AGRICULTURA.
AGRICULTURA
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DIAS DE CAMPO
No exercício de 2001/2002 foram realizados três eventos:
• no dia 27 de outubro de 2001, o quinto Dia de Campo do Cite de Pastoreio Rotativo
na Fazenda São Domingos de Marcelo Alves Fortes no município de Pantano Grande;
• no dia 14 de março, o Dia de Campo tradicional na Embrapa, em Pelotas, e no
estabelecimento do engenheiro agrônomo Antônio Carlos Marques, em Jaguarão. Na
Embrapa foram demonstrados importantes trabalhos ligado as culturas de várzea, ao
manejo e a fertilidade de solos, ao gado leiteiro, charolês e búfalo. No estabelecimento
de Antônio Marques chamou especial atenção dos citeanos o engajamento da família
na gestão e lida da propriedade, a qualidade do gado holandês e dos pastos como o
falaris e o capim de pomar e, por último,

no dia 11 de maio, o sexto Dia de Campo do Cite de Pastoreio Rotativo na Fazenda
3 Pinheiros de Vasco Costa Gama, em Mariana Pimentel. e na Estação Experimental
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Eldorado do Sul, com exposições
do referido produtor e dos professores Nabinger e Dall’Agnol, sobre gramíneas e
leguminosas nativas, respectivamente.

•

IX LIVRO DA FEDERACITE
Na última Expointer, foi lançado mais um livro, escrito integralmente por produtores
citeanos, sobre pastoreio rotativo racional. Os conteúdos deste livro constituem a
resposta dos produtores citeanos às dificuldades de toda ordem que se abatem sobre
o setor rural. Através do pastoreio rotativo racional, é possível conquistar ganhos
elevados de produtividade com custos extremamente baixos e com recomposição e
preservação da fertilidade do solo. É, portanto, uma tecnologia potente e sustentável
de geração de renda.
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
A FEDERACITE elaborou e submeteu a apreciação do Ministério da Agricultura
projeto que chamou de “Capacitação técnica-empresarial dos produtores
agropecuários membros dos CITEs” e que consiste basicamente na divulgação de
tecnologias produtivas e de gestão junto aos produtores citeanos, através de palestras
de técnicos e produtores, da publicação de livros e de outros informativos. O projeto
mereceu aprovação do Ministério da Agricultura e está em vias de ser assinado. Cabe
destacar, ainda, que esta iniciativa contou com a decisiva participação do engenheiro
agrônomo José Mauro Cachapuz que tem relevantes serviços prestados a pecuária do
Rio Grande do Sul e que há muitos anos colabora nos trabalhos desenvolvidos pela
FEDERACITE.

Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2002
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18º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2002/2003
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao período 2002/2003,
conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última Expointer realizou o XXVI Encontro e pelo terceiro ano consecutivo o
tema central foi o produtor citeano e a gestão do moderno estabelecimento rural discutido
através das palestras denominadas “A Propriedade Citeana de Ponta”. As palestras
foram proferidas por:

•

Roberto Leitão, sobre a “Agropecuária Corticeira”, Cite 14 de São Vicente do Sul;

•

Jacques Souza, sobre a “Estância do Sobrado”, Cite 27 de Lavras do Sul;

•

Carlos Simm, sobre a “Agropecuária Clarice”, Cite 120, de Vacaria.

Dentro do Encontro Estadual dos CITES, destacaram-se, também, as palestras
proferidas por:
Ana Raquel Ribeiro, consultora da empresa Agricon de Campo Grande, MT sobre
“Cooperação e Competitividade no Agronegócio”;

•

Carlos Vera, engenheiro agrônomo, sobre “A experiência dos CREAS do Uruguai e
dos CITES do RS e

•

Alberto Portugal, Presidente da EMBRAPA, sobre “A relevância da rastreabilidade
no Agronegócio da Carne.
CITE DO ANO

•

Em 11 de julho último foi entregue o Troféu CITE do Ano de 2002 ao CITE 14 de São
Vicente do Sul. No evento tivemos oportunidade de palestrar sobre o Movimento CITEANO,
após saudações do competente Presidente Roberto Leitão e da dinâmica Prefeita
Municipal, Rosane Palmeiro que nos distinguiu com o honroso título de Hóspede Oficial do
Município. No dia seguinte ocorreu dia de campo na Agropecuária Corticeira de Roberto
Leitão – agraciada pela FEDERACITE como Propriedade de Ponta - quando tivemos
oportunidade de observar trabalhos com bovinos, ovinos, bubalinos em confinamento e
diversos tratamentos alimentares com terneiros pós-desmame. Assistimos, ainda, trabalhos
em pastagens de inverno, limpeza e adubação de campo nativo, piscicultura, minhocultura,
lavouras sistematizadas e irrigadas e uso de proteinados em diversas categorias de
bovinos, há mais de seis anos e com a apresentação de dados comprovando sua
eficiência. A atividade de campo foram acompanhadas em torno de 60 citeanos da 6ª
Regional, composta pelos CITEs 80 e 108 de Santa Maria, 99 e 59 de Candelária, 118 de
São Martinho da Serra, 105 de Jaguari e 14 de São Vicente do Sul.
DIAS DE CAMPO
No exercício de 2002/2003 foram realizadas duas edições:
no dia 24 de novembro de 2002, o 8o Encontro do Pastoreio Rotativo no
estabelecimento de José Arnoni, Cite 73, no município de Santa Vitória do Palmar. O 8o
Encontro do Pastoreio Rotativo foi precedido de evento na sede da Estância Santa
Eulália de Joaquim Mello em Pelotas, oportunidade em que foi entregue o Trofeú Cite do
Ano de 2001 ao Cite 55 que passara a chamar-se Cite 55- Adolpho Antônio Fetter, em
homenagem aquele ilustre citeano falecido em julho de 2002;

•

nos dias 3 e 4 de maio de 2003 foram realizadas visitas a três estabelecimentos. O
primeiro foi a Agropecuária Clarice em Antônio Prado, Cite 120, onde os citeanos
tomaram conhecimento dos recursos tecnológicos utilizados e que consistem de:

•
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melhoramento no campo nativo; confinamento de todos os terneiros e terneiras; silagem
de milho; silagem de pré-secado de triticale; feno de tifton; inseminação de todas as
fêmeas; cobertura das terneiras entre 14 e 15 meses de idade; terminação dos terneiros
entre 12 e 14 meses; creep-feeding para terneiros ao pé da vaca; desmame super
precoce; plantio direto em todas as áreas e pastoreio rotativo racional; no dia 4 de maio
foi realizada visita à Agroindustrial Lazzari, produtora de mudas de maçã e à empresa
NBN-Sementes de propriedade do engenheiro Narciso Barison, especializada na
produção de sementes de trigo, cevada, centeio, soja e sorgo.
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
No segundo semestre de 2002 foi executado o convênio da FEDERACITE com o
Ministério da Agricultura para a “Capacitação técnica-empresarial dos produtores
agropecuários membros dos CITEs” e que consistiu na realização de dois Curso de
Treinamento e Liderança Rural dirigido a formação de lideranças para difundir os
princípios de cooperação, associativismo e troca de experiências no meio rural. Os
cursos foram ministrados pelo professor uruguaio Carlos G. Veras Acquistapace e
contaram, ainda, com palestras do empresário rural Gedeão Pereira, do desembargador
Genaro Borges e do engenheiro agrônomo Amilton Soares.
LIVRO DA FEDERACITE
Nesta Expointer a FEDERACITE lançou o livro as Pastagens Nativas Gaúchas e que
constitui seu décimo primeiro livro e os seus autores são os pesquisadores e professores
das universidades e centros de pesquisa do Estado.
MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou o nome do engenheiro agrônomo Carlos Roberto Simm ao
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para outorga da Medalha Assis Brasil. A
indicação deveu-se aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da pecuária
gaúcha, especialmente na condição de dirigente da Agropecuária Clarice em Antônio
Prado, principal palco do último Dia de Campo da FEDERACITE.
Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2003
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19º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2003/2004
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao período
2003/2004, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última EXPOINTER a FEDERACITE realizou o seu XXVII Encontro e pelo
quarto ano consecutivo o tema central foi o produtor citeano e a gestão do moderno
estabelecimento rural, apresentado e discutido através das palestras denominadas “A
Propriedade Citeana de Ponta”. As palestras foram proferidas por:
Ana Luiza Sampaio, sobre o “Condomínio Agropecuário Estância da Gruta”, em
Capão do Leão, Cite 55 e por

•

Henrique Orlandi Jr., sobre a “Fazenda do Umbu”, Eldorado do Sul, Cite 42.
Dentro do Encontro Estadual dos CITES, destacaram-se, também, as palestras
proferidas pelos:

•

Professor Haroldo Ospina – UFRGS, sobre as Pastagens Nativas da Região de
São Borja;

•
•
•

Consultor Ciloter Iribarrem, sobre A Pecuária de Corte e o Agronegócio Brasileiro;

Médico Veterinário Leonardo Brehm Lima, sobre A importância do sal proteinado
para impedir a perda de peso no inverno;

Engenheiro agrônomo, Caio Tibério da Rocha Presidente da Emater, sobre a
Extensão Rural no Rio Grande do Sul;
O ciclo de palestras foi encerrado pelo ex-Ministro da Agricultura, economista Marcus
Vinicius Pratini de Moraes, sobre as Perspectivas do Agronegócio Brasileiro. Na
oportunidade, Pratini de Moraes brindou os produtores, os técnicos e os estudantes que
o assistiram no Auditório da FEDERACITE - e que foram muitos, pois aquela foi uma
tarde de “Casa cheia” - com uma mensagem que despertou o interesse e manteve a
atenção de todos os presentes do início ao fim da sua alentada apresentação e durante
as respostas aos questionamentos que se seguiram.
Escudado em números, Pratini de Moraes mostrou o quanto a agropecuária brasileira
avançou nos últimos anos em produção, produtividade, área plantada, em exportações
e na substituição de importações. E mostrou, também, o esforço que precisa continuar
a ser feito para o Brasil consolidar a posição que conquistou de maior exportador de
carne bovina do mundo.
LIVRO DA FEDERACITE
Na Expointer de 2003 a FEDERACITE lançou o seu 11o livro As Pastagens Nativas
Gaúchas, contendo trabalhos de pesquisadores e professores das universidades e
centros de pesquisa do Estado. Na presente Expointer foi lançado o 12o livro,
denominado Gestão e Alternativas para o Agronegócio, com trabalhos de
pesquisadores e de empresários sobre ferramentas de gestão do agronegócio e sobre
atividades que terão um novo e grande impulso no RS, como a florestal e a
ovinocultura. O livro traz, também, a palestra do Ministro Pratini de Moraes,
anteriormente citada.
DIAS DE CAMPO
No exercício de 2003/2004 foram realizadas duas edições:
•
nos dias 7 e 8 de novembro de 2003, o 10o Encontro Sobre Pastoreio Rotativo
Racional na Fazenda Panorama, em Camaquã, do citeano Delfino Beck Barbosa. Este
evento foi conjunto com a Universidade Federal de Pelotas, Embrapa e Emater que, na
oportunidade, realizavam o 2o Seminário sobre Manejo Rotativo Racional para a Região
Sul do Estado;

•
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nos dias 5 e 6 de abril de 2004 foi realizado o Dia de Campo tradicional com uma
extensa programação que inclui palestras realizadas no Campus da Universidade de
Caxias do Sul em Vacaria e em Lages, Santa Catarina, sobre os seguintes temas:
Mercado Futuro; Exigências do Mercado Internacional na Exportação de Carne;
Parasitologia; Mineralização no Inverno; Melhoria de Campo Nativo; Sistema
Silvopastoril e depoimentos de produtores. Foram realizadas, ainda, visitas de campo
em Lages e a entrega do Troféu Cite do Ano ao Cite 120, em Vacaria.
CITE DO ANO
No ano de 2003, diferentemente dos demais, a FEDERACITE conferiu a dois clubes
associados a premiação Cite do Ano: ao Cite 73, de Santa Vitória do Palmar, e ao Cite
120, de Vacaria. Os dois clubes, a julgar pelas geografias, pelos recursos naturais e
pelas economias das regiões a que pertencem são totalmente diferentes um do outro.
São, entretanto, absolutamente iguais no que respeita ao conceito, ao espírito e à
prática da cooperação como poderoso instrumento de desenvolvimento econômico e
social.
A cooperação é a razão da existência do movimento citeano há quase 30 anos e seu
nascimento foi inspirado na experiência européia do segundo pós guerra. Em termos de
Brasil, entretanto, fomos absolutamente pioneiros, pois só recentemente, na primeira
metade dos anos 90, com a globalização, é que os setores urbanos da economia
brasileira começaram a praticar a cooperação como instrumento de capacitação
competitiva. Curiosamente, entretanto, alguns cites fenecem com o passar do tempo.
As razões disto são várias, mas a maioria se reduz ao fato de que – nestes clubes - não
há uma compreensão adequada da importância da cooperação para o desenvolvimento
dos nossos negócios. Esta é uma questão, cuja resolução desafia, preocupa e ocupa,
permanentemente, a diretoria da FEDERACITE e é justamente no seu enfrentamento
que se encontra a razão, embora não única, da escolha simultânea dos cites 73 e 120.
Estes dois clubes têm muitos outros pontos a serem destacados e que justificariam as
respectivas premiações. Um estabelecimento do Cite 120, por exemplo, foi o principal
palco de um dos Dias de Campo da FEDERACITE em 2003. Mas foi, acima de tudo, a
elevada capacidade de utilizar a cooperação como instrumento de desenvolvimento
que a FEDERACITE buscou premiar e busca difundir junto ao Movimento. Tanto é
assim que em mais de uma oportunidade trouxe o professor Veras, assistente técnico
do Cite 73, para ministrar curso de liderança para produtores citeanos.
Os prêmios foram entregues pela presidência da FEDERACITE em 5 de abril e em 3 de
julho últimos em Vacaria e em Santa Vitória do Palmar, respectivamente, e os eventos
contaram com a presença recíproca de representantes dos clubes premiados.
MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou o nome do produtor rural e citeano Henrique Orlandi Jr. ao
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para outorga da Medalha Assis Brasil, de
2004. A indicação deveu-se aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da
agropecuária riograndense, sendo que o seu estabelecimento, Fazenda do Umbu, é um
dos líderes de produtividade da lavoura orizícola do RS e foi Propriedade Citeana de
Ponta em 2003.
Este é o Relatório
Esteio, 30 de julho de 2004

•
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20º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2004/2005

A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências
cumprindo disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de
Representantes dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao
período 2004/2005, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES I
Durante a última Expointer a FEDERACITE realizou o seu XXVIII Encontro e pelo
quarto ano consecutivo o tema central foi o produtor citeano e a gestão do moderno
estabelecimento rural, apresentado e discutido através das palestras denominadas A
Propriedade Citeana de Ponta. As palestras foram proferidas por:

•

Cláudio Fischner, sobre a Agropecuária Cerro Alto, em Eldorado do Sul, do Cite
42;

•

Ricardo Eichemberg sobre a Estância do Chalé, Cachoeira do Sul, Cite 123.

Dentro do Encontro Estadual dos CITES, destacaram-se, também, as palestras
proferidas pelos:

•

Engenheiro agrônomo José Lauro de Quadro, sobre A importância da integração
agro-silvi-pastoril;

•

Médico veterinário Paulo Ene, sobre Cenários de integração da cadeia da carne;

•

Consultor Elvio Flores, sobre Pastoreio rotativo racional na pequena e grande
propriedade;

•

Professor Nelson Prestes do Epagri Santa Catarina, sobre Como passar de 40 kg
de carne para 353 kg/ha/ano em pastagem nativa;

•

Engenheiro agrônomo, Engenheiro agrônomo José Luiz da Motta sobre o
Georeferências dos estabelecimentos rurais;
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES II

Em 28 de maio último a FEDERACITE realizou o seu XXIX Encontro. Este evento
teve um caráter extraordinário e buscou mobilizar os citeanos com vistas a
revitalização do movimento. Neste sentido foram proferidas as palestras do Presidente
Getúlio Marcantonio e do Diretor Técnico da Federacite, o engenheiro agrônomo José
Mauro Cachapuz. As demais palestras foram proferidas:
pelo professor Paulo Rigatto, diretor dos cursos de pós-graduação da
Universidade de Pelotas, sobre o Agronegócio e a gestão em grupo;

♦

pelo engenheiro agrônomo Fernando Adauto de Souza, presidente da
Comissão de Pecuária de Corte da Farsul, sobre As perspectivas da pecuária de corte
no Rio Grande do Sul;

♦

pelo engenheiro agrônomo Fernando Henrique Schanck, sobre o programa Juntos
para Competir;

♦

pelos veterinários Sônia Desimon e Dirlei Matos, sobre A atuação da Emater na
pecuária;
♦
pelo geólogo Rogério Ortiz Porto, sobre A seca e as perdas na agricultura:
fenômeno natural ou imprevidência;
♦

LIVROS DA FEDERACITE
Na Expointer de 2004 a FEDERACITE lançou o seu 12o Livro denominado Gestão e
Alternativas para o Agronegócio. Na Expointer de 2005 foi lançado o 13o Livro
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denominado As estiagens e as perdas na agricultura: fenômeno natural ou
imprevidência, escrito por eméritos pesquisadores e técnicos e o seu lançamento
contou com a presença da Diretora de Operações do SEBRAE, socióloga Susana
Kakuta.
DIAS DE CAMPO
No exercício de 2004/2005 foram realizadas duas edições e em ambas foi divulgado o
Programa Juntos para Competir e a participação do Movimento Citeano:
em 23 de julho de 2005 o Dia de Campo foi organizado pela 8a Regional, sob a
coordenação do citeano Alaor Gonçalves e contou com as palestras do presidente
Getúlio Marcantonio, sobre a revitalização do movimento citeano, dos zootecnistas
Alcides Pilau e Davi Teixeira Santos sobre o projeto da Federacite de Aumento da
Produtividade Pastoril, dos engenheiros Fernando Adauto e Fernando Henrique
Schanck da Farsul e do Sebrae, respectivamente, sobre o Juntos para Competir. As
palestras foram realizadas na Sede da Embrapa em Pelotas e pela tarde os citeanos
visitaram a Estância Santa Eulália do citeano Joaquim Mello;

♦

em 13 de agosto de 2005 o Dia de Campo foi organizado pela 6a Regional, sob a
coordenação do citeano Roberto Leitão Lanes quando foram repetidas as palestras
realizadas no Dia de Campo anterior, apresentado o Relatório de Andamento dos
Comitês de Ovino e bovinocultura pelos produtores Erony Paniz e Augusto César
Mânica e visitada a propriedade citeana Água Boa II, do professor Bernardino Giuliani.

♦

CITE DO ANO
A FEDERACITE escolheu o CITE 110 de Rio Pardo como o CITE do ANO de 2004. O
clube desatacou-se nas atividades desenvolvidas, em especial as de integração
lavoura pecuária, na elevação da produtividade e na disposição de cooperação dos
seus associados. O troféu foi entregue pelo Presidente Getúlio Marcantonio, em
reunião promovida naquele município.
MEDALHA ASSIS BRASIL
A FEDERACITE indicou os técnicos da EMATER, Luiz Gonzaga Messias e Paulo Ene
ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para outorga da Medalha Assis Brasil,
de 2005. Os referidos técnicos assistem os cites de São Francisco de Paula e de Rio
Pardo. As indicações dos referidos técnicos buscaram homenageá-los pelos
relevantes serviços que prestam ao desenvolvimento da agropecuária. Através das
suas pessoas a FEDERACITE homenageia a comunidade técnico-científica que na
assistência técnica, na pesquisa e no magistério tem desempenhado papel decisivo
para a elevação da produção e da produtividade da agropecuária do Rio Grande do
Sul.

Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2005
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21º RELATÓRIO
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2005/2006

A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências
cumprindo disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de
Representantes dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao
período 2005/2006, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES I
Durante a última Expointer a FEDERACITE realizou o seu XXIX Encontro quando
foram realizadas palestras sobre temas da maior importância para o desenvolvimento
da agropecuária estadual e proferidas por renomados especialistas e produtores
citeanos, conforme segue:
♦ As perspectivas do mercado mundial de carne bovina, pelo Diretor Executivo da
Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes, ABIEC, Antônio Jorge
Camardelli, que representou o Presidente da entidade, o ex-Ministro da Agricultura
Marcus Vinicius de Moraes;
♦ Aliança mercadológica para a carne, pelo engenheiro agrônomo Carlos Simm do
CITE 120;
♦ O uso da água nas culturas de seco, pelo geólogo Rogerio Ortiz Porto;
♦ Associativismo e Cooperativismo, pelos professores da FEEVALE Oliverio Maria
Ferreira e Pedro Almeida Costa;
PROGRAMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA COMPETIR NA PECUÁRIA
Na última Expointer a FEDERACITE lançou o Programa Orientação Técnica para
Competir. O evento contou com uma breve exposição do Presidente Getúlio
Marcantônio, no que foi seguido por palestras dos técnicos do programa, os
zootecnistas Alcides Pilau e Davi Teixeira dos Santos. O evento contou, também, com
uma exposição do Diretor do Banrisul, Dr. Nelson Marchezan Jr. sobre a linha de
financiamento que o banco colocou a disposição do referido programa.
13º LIVRO DA FEDERACITE
Na última Expointer, a FEDERACITE lançou o seu livro anual denominado As
estiagens na agricultura: fenômeno natural ou imprevidência? escrito por especialistas
em irrigação. O lançamento da obra foi feito pela Diretora de Operações do SEBRAE,
dra. Susana Kakuta e o evento contou com uma sessão de autógrafos.
CONVÊNIO JUNTOS PARA COMPETIR
Ainda na última Expointer a FEDERACITE celebrou convênio com a Farsul, Senar e
Sebrae para participar do Programa Juntos para Competir. O objetivo é elevar a
produtividade e a capacitação competitiva da pecuária estadual. O evento contou com
exposições do Presidente Getúlio Marcantonio e do diretor da Farsul, Fernando
Adauto de Sousa.
CITEANO HONORÁRIO
O Governador Germano Rigotto recebeu do presidente Getúlio Marcantonio o troféu
Citeano Honorário. A solenidade foi realizada na sede da FEDERACITE em Esteio
durante a Expointer de 2005. O título é um reconhecimento às pessoas com trabalhos
relevantes para o desenvolvimento do agronegócio e ao longo de 29 anos apenas
duas personalidades receberam a distinção: o Governador Synval Guazzelli e o
produtor rural e pesquisador Nilo Romero.
CITE DO ANO
No dia 5 de novembro próximo passado foi entregue o Troféu CITE do Ano ao CITE 78
de São Francisco de Paula. A cerimônia foi realizada durante a 22a Exposição
Agropecuária de São Francisco de Paula, quando a FEDERACITE foi representada

51

pelo seu Diretor de Eventos Mário Moreira que fez entrega do Troféu ao Presidente do
Clube, o produtor José Cícero Alves. Foi a segunda vez que o clube recebeu esta
distinção, destacando-se a elevação persistente dos índices de produtividade da
pecuária e os pastoreios rotativos racionais em campos melhorados e em campos
cultivados com forrageiras anuais de inverno através de plantio direto.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES II
Em 29 de maio último a FEDERACITE realizou um Encontro em caráter extraordinário
para lançar a Aliança Mercadológica FEDERACITE – AMMPA, Associação dos
Minimercados de Porto Alegre. Na oportunidade foi assinado o Convênio e proferidas
palestras por Mauro Pinheiro, presidente da AMMPA e Martha Guazzelli, presidente do
Cite 120 de Vacaria. Na parte da tarde realizou-se uma reunião com os coordenadores
regionais e os presidentes de CITES quando foi lançada uma pesquisa junto aos
CITES, para avaliar o Movimento e buscar subsídios com vistas às futuras
programações. Para realizar a pesquisa foi contratada a empresa MS Marketing que
tem Mário Silva como diretor e que já vinha prestando serviços a nossa entidade de
captação de patrocínio sob a modalidade de risco.
VIAGEM DA FEDERACITE
Em junho último, a FEDERACITE realizou mais uma viagem ao Paraná e São Paulo,
desta vez promovida pelo CITE 120 de Vacaria e com o custo do ônibus subsidiado
em 50% pelo Programa Juntos para Competir. Em Ponta Grossa os citeanos
participaram de palestras sobre alianças mercadológicas e reflorestamento. Na
Universidade de Ponta Grossa foi observada a criação de cordeiros com alta
tecnologia, ganho diário de meio quilo e natalidade de um cordeiro e meio por ovelha
ano. Em Palmeira, Paraná, foram visitadas as propriedades dos pioneiros em plantio
direto no País, Nono Pereira e Franke Dijstra. Na FEICORTE em São Paulo foi
visitada a feira e ouvidas palestras sobre vários temas.
Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2006
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22º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2006/2007
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao período
2006/2007, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES: 30 ANOS DE EXISTÊNCIA DO MOVIMENTO
Durante a última Expointer a FEDERACITE realizou o seu XXX Encontro quando foram
realizadas palestras sobre temas da maior importância para o desenvolvimento da
agropecuária estadual e cerimônia de comemoração dos 30 anos do Movimento
Citeano, homenageando os produtores com 30 anos de filiação ao Movimento. A
cerimônia contou com a presença do Secretário da Agricultura Dr. Quintiliano Vieira e
na oportunidade a Diretoria da Federacite, fez uma homenagem surpresa ao fundador
do Movimento Citeano, e que consistiu na entrega de escultura em madeira do artista
Liberato Martins, representando um ninho de João de Barros. Esta escultura, conforme
as palavras do 2º Vice-Presidente Henrique Orlandi Jr. que fez a entrega do troféu,
juntamente com o Secretário da Agricultura, simboliza o paciente e profícuo trabalho
que o dr. Getúlio Marcantonio realizou em prol da agropecuária gaúcha, ao longo de
sua vida pública...
A seção de homenagens foi seguida da palestra Retrospectiva dos 30 Anos do
Movimento Citeano proferida pelo Engº Agrº José Mauro Cachapuz, Diretor Técnico da
Federacite. Na seção da tarde o prof. José Piva Lobato proferiu importante palestra
sobre a carne bovina e a saúde humana, intitulada Carne Bovina: Mitos e Verdades. Na
seqüência o Engº Agrº Itacir Sandini falou sobre Os resultados da Aliança
Mercadológica de Guarapuava/PR.
A programação da FEDERACITE ao longo da última EXPOINTER contou, ainda, com
apresentações de Propriedades Citeanas de Ponta: A Fazenda Santa Tereza, em
Camaquã, de Ney Artur Azambuja e a Fazenda São Luiz, em Rio Pardo, da sucessão
de Valmir Panta Gonçalves
14º LIVRO DA FEDERACITE
Na última EXPOINTER, a FEDERACITE, no evento comemorativo dos 30 Anos do
Movimento Citeano, lançou o seu 14º livro, denominado Pecuária Competitiva, escrito
por professores universitários, pesquisadores e técnicos especialistas da área tratando
sobre os fatores que determinam o sucesso da atividade. O lançamento da obra foi
prestigiado pela presença de um grande público e de autoridades, destacando-se a do
então Secretário da Agricultura, o dr. Quintiliano Vieira.
DIA DE CAMPO
Em abril último a Federacite promoveu visita a dois estabelecimentos nos Campos de
Cima da Serra: a Fazenda Clarisse em Campestre da Serra e a Fazenda Cerquinha em
Vacaria. A primeira é dirigida pelo citeano Carlos Simm que, além de produzir 1.200 kg
de carne/ha/ano incluindo, pastoreio e confinamento, tem sido uma fonte permanente
de produção de conhecimento e de informação para o Movimento Citeano, que lá já
esteve por várias oportunidades.
O segundo estabelecimento visitado foi o do médico veterinário Raphael Saadi que tem
estudado a pecuária nos países líderes e optou mais recentemente pela tecnologia do
sistema pastoril da Nova Zelândia em função da semelhança de clima entre aquele país
e a região dos Campos de Cima da Serra. Os primeiros resultados indicam uma
produção de 300 kg/ha e a sua meta é chegar aos 1.000 Kg/ha. Rafael Saadi,
recentemente, lançou o seu livro Agropecuária: A Grande Virada, o que dará uma
grande contribuição ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
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ÁGUA FONTE DE ALIMENTOS – COMO ARMAZENAR NA PROPRIEDADE RURAL
E USAR RACIONALMENTE
Nos últimos oito meses a Federacite executou este projeto, cujo lançamento foi no
auditório da Farsul em dezembro último. O projeto teve como objetivo geral instaurar
um processo de discussão e de conscientização dos produtores rurais - e de todo os
agentes públicos e privados que constituem o sistema de recursos hídricos - sobre a
necessidade da irrigação complementar das culturas de sequeiro como instrumento de
desenvolvimento sustentável do meio rural. Com este propósito, foram realizados
quatro seminários, incluindo demonstração de equipamentos:
♦ em março na EXPODIRETO, Não Me Toque;
♦ em maio na FENEGÓCIOS, Alegrete;
♦ em junho no Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET - em São
Vicente do Sul e
♦ em agosto, na Expointer.
Além da FEDERACITE o projeto Água Fonte de Alimentos contou com a promoção da
FARSUL e da Associação Riograndense de Imprensa, ARI.
TROFÉU PINGO D’AGUA
Por último, a FEDERACITE outorgou o troféu Pingo D’agua à Governadora Yeda
Crusius, e ao seu Secretário Extraordinário de Irrigação, Rogerio Ortiz Porto. Esta
homenagem deve-se a prioridade que a Governadora Yeda conferiu a questão do
armazenamento e uso racional da água na agropecuária, o que tem sido objeto da ação
da FEDERACITE ao longo dos últimos anos.
Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2007
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23º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2007/2008
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao período
2007/2008, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a última Expointer a FEDERACITE realizou o seu XXXI Encontro quando foram
realizadas palestras sobre temas da maior importância para o desenvolvimento da
agropecuária estadual. O primeiro dia do Encontro foi dedicado ao Projeto Água Fonte
de Alimento quando foram realizadas inúmeras palestras por especialista no tema. A
solenidade de abertura contou a presença dos Secretários de Estado da Agricultura e
Abastecimento, João Carlos Machado, da Irrigação, Rogério Ortiz Porto, da Ciência e
Tecnologia, Pedro Wesphalen Correa e do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais,
Nelson Proença. Participaram, ainda, o presidente da EMATER, Mário Nascimento, e o
Diretor do BRDE, Francisco Turra.
No segundo dia do Encontro foram realizadas palestra sobre controle de carrapato em
bovinos e as apresentações das Propriedades Citeanas de Ponta Agropastoril Sulina,
por Sérgio Neumann, e Fazenda Alice, por Carlos Simm. Neste segundo dia do
Encontro também foi feito o lançamento do livro Agropecuária: A Grande Virada, do
produtor e médico veterinário Raphael Saadi.
15º LIVRO DA FEDERACITE
Na última Expointer, a FEDERACITE lançou o seu 15º livro, denominado Água: Fonte
de Alimentos, escrito por vários especialistas sobre o tema. O lançamento da obra foi
prestigiado pela presença de um grande público e de autoridades, destacando-se as
dos Secretários da Agricultura, João Carlos Machado e da Irrigação, Rogério Ortiz
Porto.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES II
No dia 29 de maio último, por ocasião da FENASUL, a FEDERACITE, dando
conseqüência ao que foi discutido no Conselho de Representantes, na assembléia
realizada na última Expointer, promoveu um encontro dos Cites de caráter
motivacional, no sentido de discutir e formular mecanismos com vistas à
redinamização do Movimento. O Encontro foi aberto pelo Secretário da Agricultura
João Carlos Machado, seção que também teve a participação do presidente da
EMATER, Mário Nascimento. No prosseguimento foi realizada palestra pelo consultor
do SEBRAE, Juarez Prado Córdoba, intitulada O trabalho de grupo como ferramenta
para elevar a renda do produtor. Ainda na parte da manhã foram apresentados
depoimentos de dois Cites com trajetórias de sucesso, o 101 de Vacaria e o 73 de
Santa Vitória do Palmar, que em novembro último comemorou os seus 20 anos, e do
Grupo de Pedras Altas do Juntos para Competir. A parte da tarde foi dedicada à
discussão dos grupos formados por citeanos e os técnicos da EMATER e SEBRAE.
HOMENAGEM À FEDERACITE
Em abril último em solenidade que ocorreu no Palácio Piratini o Governo do Estado
outorgou à FEDERACITE o título Amigo da Água e também para outras entidades e
pessoas com atuação destacada na área.
CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS CITES
É com imensa satisfação que a diretoria da FEDERACITE faz dois registros da maior
importância para o Movimento Citeano. Em primeiro lugar, a realização da reunião de
número 200, por parte do CITE 93 de Pedro Osório em 17 de maio na cidade de

55

Pelotas e que teve caráter comemorativo. Na oportunidade a FEDERACITE, através
do seu presidente, recebeu um quadro de fundo em couro, cunhado a fogo com as
marcas das propriedades citeanas, integrantes do CITE 93, e emoldurado em
madeira de lei envelhecida. Uma criativa e harmoniosa combinação de quatro
elementos muito valiosos na simbologia do pecuarista gaúcho.
O segundo, mas não menos importante, registro, é que novos clubes estão surgindo:
um em Santa Catarina, especializado na produção de leite, tem a participação do
EPAGRI e a liderança do pesquisador Antônio Valdinei Leopoldo da Silva; outro em
Bagé, também com a participação de leiteiros, conforme nos informou o coordenador
regional da Emater de Bagé, Mário Silveira.
A consolidação de clubes como o CITE 93 de Pedro Osório e o 73 de Santa Vitória,
com 20 anos completados em novembro último, assim como o surgimento de novos
clubes como o de Santa Catarina e o de Bagé, são fatos da maior importância.
Mostram a consolidação da filosofia dos CITEs de crescer através da cooperação e
também serve de alento para que todos nós continuemos professando e trabalhando
em prol desta idéia.
Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2008
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24º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE
2007/2008
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária, tem a satisfação de apresentar ao Conselho de Representantes
dos seus clubes filiados, o Relatório de suas atividades referentes ao período
2008/2009, conforme segue:
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES
Durante a EXPOINTER de 2008 realizou-se o XXXII ENCONTRO ESTADUAL DOS
CITEs. O tema discutido foi nutrição e bem estar animal e também ocorreu uma sessão
sobre o financiamento de projetos de irrigação e armazenagem a cargo do BRDE,
conforme segue:
♦ Nutrição de bovinos a pasto – Méd. Vet. Fernando Antônio Nunes Carvalho;
♦ Bem-estar animal – Méd. Vet. Henrique Olmedo Ribas;
♦ Os resultados dos investimentos em irrigação e armazenagem – técnicos do BRDE.
16º LIVRO DA FEDERACITE
Na última EXPOINTER a FEDERACITE lançou o seu 16º livro, denominado Exemplos
de Propriedades Rentáveis pela Produtividade, versando sobre propriedades que se
destacam por elevados indicadores de produtividade de segmentos e regiões distintas
do RS. O Livro contém, ainda, um texto sobre as Redes de Referência do Programa
Juntos para Competir a cargo dos técnicos Alcides Pilau, Ângelo Antônio Queirolo
Aguinaga e Carlos Nabinger. Os autores do Livro são relacionados abaixo:
Joaquim Francisco Bordagorry de Assunção Mello e Eulálie de Souza Mello, Estância
Santa Eulália, em Pelotas;
♦ João Luiz Carvalho Ferreira, Fazenda Capão da Freguesia;
♦ Carlos Alberto Bohrz, Agropecuária Capão da Fruta;
♦ Pedro Luiz Herter e Lúcio Ailto Brum do Nascimento;
♦ Mário Moreira, de Santo Antônio da Patrulha;
♦ Antônio Carlos Kümel Macedo, Fazenda Velha, em Butiá;
♦ João Kurtz Amantino, Fazenda São João;
♦ Roberto Lanes Leitão e Ana G. de Vargas, Agropecuária Corticeira;
♦ João Ernani, Cabanha do Capão Alto;
♦ Luciano Stasiak Barbosa e Delfino Beck Barbosa, Fazenda Panorama;
♦ Vasco Antônio da Costa Gama, Fazenda Três Pinheiros;
♦ Paulo Ricardo Fanfa Paz e Camila Winck Neumann, Agropastoril Sulina;
♦ Fernando Adauto Loureiro de Souza, Estância São Crispim.
♦

CITE DO ANO
O Conselho de Representantes escolheu, pela segunda vez, o CITE 73 de Santa
Vitória do Palmar, como CITE do Ano de 2008, em função do trabalho que vem
realizando em bovinos de corte, integrado ao programa Juntos para Competir.
ENCONTROS REGIONAIS
No exercício que ora se encerra foram quatro reuniões com o objetivo dos CITEs, em
cada região, definir rumos para os próximos anos, buscar inserção no programa
Juntos para Competir e estabelecer e estreitar parceria com a EMATER, conforme
segue:
♦

Região 7 - reunião realizada no Sindicato Rural em Guaíba, com a participação de
32 produtores, técnicos da EMATER e lideranças locais, sob a coordenação de
Willy SAntarosa;
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♦

♦

♦

Região 2 - reunião realizada no Sindicato Rural de Tupanciretã, sob a coordenação
de Fernando Rasmussem Cunha;
Regiões 8 (I e II) - reunião realizada em Pelotas, na sede da Associação dos
Engenheiros Agrônomos, sob a coordenação de Alaor Gonçalves e Marcos
Petruzzi. Estiveram presentes 26 técnicos da EMATER e 35 produtores;
Região 9 - reunião realizada em Rio Pardo, no Sindicato Rural, sob a coordenação
de Jorge Flores Soares, com a presença de três CITEs e nove citeanos, os quais
decidiram formar um grupo para participar do Juntos para Competir.
ENCONTRO ESTADUAL DOS CITES II

Em 28 de maio último, por ocasião da FENASUL realizou-se um encontro estadual dos
CITES, buscando estreitar a integração com a EMATER e com o JUNTOS PARA
COMPETIR. A reunião com este objetivo foi antecedida por palestra do Consultor
Cilotér Borges Iribarrem sobre a Conjuntura da agropecuária e suas perspectivas. Da
discussão resultaram as propostas abaixo relacionadas que estão sendo avaliadas
pela direção da EMATER:
♦

Colocar à disposição nove técnicos da EMATER para prestar assistência técnica
junto às coordenadorias regionais da FEDERACITE;

♦

Realizar nove programas de televisão (um por regional da FEDERACITE);

♦

Elaborar dois VT’s, de um a três minutos, e um DVD sobre o perfil institucional da
FEDERACITE;

♦

Possibilitar a participação da Diretoria da FEDERACITE em treinamentos da
EMATER para transmitir os objetivos e metodologias do Movimento Citeano;

♦

Reforçar o quadro técnico da EMATER/RS para atender os CITEs, mediante
participação financeira rateada entre os citeanos para custear a cota do
profissional contratado.
MEDALHA ASSIS BRASIL

A FEDERACITE indicou o citeano ROBERTO LANES LEITÃO – CITE 14 de São
Vicente do Sul - para receber a MEDALHA ASSIS BRASIL, distinção que o Governo
do Estado confere à personalidades que prestam relevantes serviços à causa do
desenvolvimento da agropecuária do Rio Grande do Sul. Lanes Leitão também é
professor da Universidade Federal de Santa Maria e como produtor rural imprimiu um
estilo empresarial de gestão, apoiado no tripé: qualidade, produtividade e
sustentabilidade. Para indicação de tão elevada distinção foi decisivo o trabalho
voluntário que Lanes Leitão dedica ao MOVIMENTO CITEANO, abrindo, inclusive, as
porteiras do seu estabelecimento - a Agropecuária Corticeira - aos produtores que
buscam aprender através da troca de experiências.
Este é o Relatório
Esteio, 31 de julho de 2009
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♦ DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA FEDERACITE *
DIRETORES

1ª DIRETORIA (1986/1988)

DIRETORIA (2008/10)

Presidente

Getúlio Marcantonio

Getúlio Marcantonio

1º Vice Presidente

Cláudio Plácido Ribeiro

Delfino Beck Barbosa

2º Vice Presidente

Nelson Rassier

Henrique Orlandi Jr.

1º Secretário

Joal de Azambuja Rosa

Joal de Azambuja Rosa

2º Secretário

Firmino Fernandes Lima Neto

Fernando Ripalda de Freitas

1º Tesoureiro

Delfino Beck Barbosa

Willy Santarosa

2º Tesoureiro.

Derck Castro Chagastelles

Antônio Carlos Kümel Macedo

CONSELHEIROS

1º CONSELHO FISCAL (1986/88)

CONSELHO FISCAL (2008/10)

Titular

Manoel Sarmanho Vargas

José Carlos Ferreira Trois

Titular

José Alfredo Marques da Rocha

Aino Vitor Ávila Jacques

Titular

Baltazar de Bem e Canto

Suplente

Milos Scheneider

João Salvador Souza Jardim

Suplente

Antônio Garcia do Nascimento

Marcelo Fortes

Suplente

Ivo Telles Hoffmann.

Vasco da Costa Gama

♦ REPRESENTANTES DO GOVERNO ESTADUAL
SAA
EMATER

Pedro Martins (1986)
Claudio Mattos (1986)

Sérgio P. C. Barberena

♦ DEPARTAMENTOS *
1º COORDENADOR (ano de criação)
Construção
Casa dos Cites
♦ Patrimônio
♦

GESTÃO 2008/2010

Antônio Chaves Barcellos (1986)
Willy Santarosa (1987)

Willy Santarosa
Nilceu Teófilo Luiz da Silva

♦

Divulgação

Ramiro Araújo (1988)

♦

Cursos

Luiz Fernando Galvão Muniz (1987)

♦

Jovem

Ricardo Avancini Tróis (1988)

♦

Cultural

Tânia Chagastelles (1990)

♦

Regionais

Cláudio Pereira Mattos (1991)

♦

Técnico

Rosa Jardim Carvalho (1992)

Ricardo Avancini Tróis e
José Mauro Cachapuz

♦

Eventos

Mário Moreira (2001)

Mário Moreira

♦

Secretária
Executiva **

Nara Silveira Fernandes

Cristiane Garcia

♦ COORDENADORES REGIONAIS (2008/2010) *
♦

José Carlos Ferreira Tróis (1ª Região);

♦

Roberto Lanes Leitão (6ª Região);

♦

Fernando Rasmussem Cunha (2ª Região);

♦

Willy Santarosa (7ª Região);

♦

Ivo Rodrigues Fernandes (3ª Região);

♦

Alaor Gonçalves (8ª Região - Sede I)

♦

Martha Guazzelli (4ª Região);

♦

Marco Petruzzi (8ª Região - Sede I)

♦

Cargo vago (5ª Região);

♦

Jorge A.M. Flores Soares (9ª Região);

*Todos os cargos são de voluntariado, sem remuneração; * * O único cargo na FEDERACITE que é exercido
mediante remuneração e vínculo empregatício.
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