FEDERAÇÃO DOS CLUBES DE INTEGRAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
FEDERACITE

26º RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA FEDERACITE - 2010/2011
A Diretoria da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências cumprindo
disposição estatutária vem apresentar ao Conselho de Representantes dos seus clubes
filiados, o relatório de atividades referentes ao exercício 2010/2011. Este relatório visa
mostrar aos citeanos o que se fez a partir do objetivo de dar alternativas aos Clubes de
desenvolver projetos e programas coordenados pela federação.
EVENTO EXPOINTER 2010

PALESTRAS


Condução de Floresta para Múltiplo Uso com o conteúdo: “Cenário de Demanda
Interna e Externa; Espécie X Finalidades; Técnicas de Condução para Maior
Velocidade de Crescimento”



Integração Lavoura x Pecuária – Uma Nova Visão com o conteúdo Diminuição de
Riscos; Sinergia; Aumento de Rentabilidade; Nova Relação Contratual entre
Agricultor e Pecuarista



Propriedade Citeana de Ponta- José Lauri de Lucena –
CITE 78 / São Francisco de Paula

FEDERACITE EM ASSEMBLEIA GERAL ELEGE NOVA DIRETORIA
No dia 01 de setembro de 2010, foi eleita a nova diretoria. A posse aconteceu
imediatamente.

FEDERACITE PRESTA HOMENAGEM A GETÚLIO MARCANTÔNIO
No dia 02 de setembro de 2010, citeanos prestaram homenagem ao seu primeiro
presidente, denominando o Auditório da FEDERACITE para Auditório Getúlio
Marcantônio. A cerimônia contou com a presença de citeanos e familiares do Dr.
Getúlio.

FEDERACITE LANÇA SEU XXXIII LIVRO
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No dia 02 de setembro de 2010, a FEDERACITE lança o livro “Boas Práticas
Agropecuárias: um novo olhar sobre a competitividade da pecuária gaúcha”. A
experiência da APROCCIMA, na cooperação para a produção e comercialização de
carne de qualidade, a participação das entidades envolvidas no projeto de Boas
Práticas Agropecuárias, Embrapa, Emater, SENAR, SEBRAE e UFRGS, bem como o
histórico, fundamentos e objetivos do Programa de BPA, são relatados no livro
lançado na FEDERACITE. Aconteceu também a assinatura do termo de cooperação
técnica entre a Emater e a FEDERACITE.
FEDERACITE PROMOVE “CONVERSANDO COM CIRNE LIMA”
No dia 02 de setembro de 2010, no auditório Getúlio Marcantônio, um encontro entre
citeanos e Luis Fernando Cirne Lima, oportunizou aos produtores uma conversa,
bastante informal, cujo conteúdo básico foi “Projetando o Futuro Através das
Experiências do Passado – Núcleo de Inteligência na Agropecuária. Cirne Lima
analisou os cenários atuais do agronegócio e os possíveis desdobramentos nos
arranjos produtivos do país.

FEDERACITE TEM SUA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA
No dia 27 de setembro de 2010, na sede da FEDERACITE, em Esteio, aconteceu a
primeira reunião da diretoria 2010/2012. Iniciou com a apresentação dos presentes e
comentários relativos a algumas atividades que os participantantes vivenciaram em
suas trajetórias profissionais. Apresentação do relatório financeiro das ações
desenvolvidas na Expointer. As próximas reuniões do ano de 2010 serão na sede da
FEDERACITE. O presidente Carlos Simm apresentou sugestões de projetos a serem
desenvolvidos pelos CITEs.

FEDERACITE TEM REUNIÃO DE DIRETORIA

Dia 25 de outubro de 2010, a diretoria tratou com a empresa que trabalha a
configuração e formatação de sites para a reformulação do Site da FEDERACITE
permitindo uma maior intervenção pela Cristiane para torná-lo mais dinâmico e
informativo; Apresentação do esboço de uma cartilha dos CITEs, pelo coordenador do
Núcleo de Inteligência em Tecnologia, Aino Jacques. Quanto a criação de novos
CITEs, estes poderão ser de qualquer produto desde que haja uma afinidade entre os
integrantes do grupo.
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FEDERACITE VISITA CITE 122 E ENTREGA TROFÉU CITE DO ANO – 2010

No dia 10 de novembro de 2010 a FEDERACITE entregou ao CITE 122 o troféu CITE
DO ANO 2010. Pela diretoria estavam Carlos Simm, Martha Guazzelli, Aino Jacques,
Pedro Herter e Rogério Auler. Receberam o troféu o ex-presidente Ervino, o atual
presidente Salvador e o coordenador técnico da Emater Elimar. O CITE 122 tem 18
membros e 16 estavam presentes e tem como principal diferencial a integração com a
comunidade.

FEDERACITE VISITA FLORESTA DE EUCALIPTO EM CACHOEIRA DO SUL
Atendendo convite de Mario Baptista a FEDERACITE e integrantes dos CITEs 123 e
125 e seus coordenadores técnicos visitaram o empreendimento florestal de Mario
Baptista em Cachoeira do Sul .

FEDERACITE É RECEBIDA POR CITEANOS DO 123 E 125 EM CACHOEIRA DO
SUL

Em encontro com citeanos dos CITEs 123 e 125 na propriedade de Hilário Jaeger, em
Cachoeira do Sul, possibilitou ao presidente Carlos Simm relatar as novas propostas
da Federacite, principalmente o programa BPA, e ouvir dos citeanos o que esperam da
federação. Estes cites, que contam com a coordenação da Emater, tem um consultor
contratado para organizar as reuniões e as atividades do grupo.

FEDERACITE REALIZA REUNIÃO DE DIRETORIA EM ESTEIO

Em encontro no dia 29 de novembro de 2010 a diretoria tratou do
novo site que está em construção , da apresentação do boneco da cartilha que a
FEDERACITE está desenvolvendo em parceria com a Emater , as atribuições do
Núcleo de Inteligência Competitiva. Na oportunidade Antônio da Luz falou sobre
Mercado Futuro e Seguro de Preço, programa da Casa Rural.

FEDERACITE É RECEBIDA PELOS CITES 09,10 E 83

Em encontro dos CITEs de Camaquã, no dia 16 de dezembro

a direção da

FEDERACITE pode conhecer o potencial de produtividade das propriedades
integrantes dos CITEs que desde a formação nos anos 70 se reúnem
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ininterruptamente. Os índices divulgados são referentes a quantidade de insumos
utilizados, à produção, nas lavouras de azevém e de arroz, pecuária de corte nos
bovinos, ovinos e bubalinos. A oportunidade de encontro dos três CITEs, além da
troca de experiência entre produtores, permite a integração entre cites.

FEDERACITE REALIZA ULTIMA REUNIÃO DO ANO

A reunião do dia 22 de dezembro teve como foco a configuração, os temas e as
ações dos Núcleos de Inteligência Competitiva. Houve um breve relato da cartilha
pela Emater e do redesenho do site. Tratou-se também, da agenda para 2011. Foi
realizada uma rodada de debates e posicionamentos com técnicos e representantes
de entidades públicas e privadas, visando planejar e priorizar as ações dos núcleos. A
reunião contou com a participação de Ana Lucia Stepan e Roberto Schoreder do
MAPA; Fernando Groff da SEAPPA; Zélia Castilhos da FEPAGRO; Paulo César
Fácio Carvalho da UFRGS e Jamir Lima e Silva da EMBRAPA

FEDERACITE VISITA CITE 95 – TUPANCIRETÂ
No dia 22 de janeiro de 2011 o presidente da FEDERACITE Carlos Simm apresentou
os projetos da entidade em reunião do CITE 95 em Tupanciretã, onde se pode avaliar
a importância do trabalho desenvolvida na propriedade de Pedro Luis Herter pela
inserção em vários projetos de certificação o que serve de estímulo às demais
propriedades do clube. O encontro contou produtores de municípios próximos que
estão interessados em formar novos CITEs e com a presença de integrantes do CITE
122.

FEDERACITE PARTICIPA DE ENCONTRO DOS CITES 78,113 E 120
Durante encontro com os CITEs 78,113 e 120 e os técnicos da Emater. O
aprimoramento é uma das metas dessas duas instituições, que possuem um convênio.
Por isso, dia 28 de janeiro de 2011 técnicos da EMATER e membros dos Cites de
Cambará do Sul, São Francisco de Paula e Vacaria estiveram reunidos em São
Francisco de Paula. Como a EMATER é fundamental nesse processo. o objetivo é
realizar muitos projetos juntos. O gerente regional da EMATER de Caxias do Sul,
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Neuri Frozza, destacou a importância dos processos organizativos para o avanço do
agronegócio.

FEDERACITE REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO EM 2011.
No dia 31 de janeiro a diretoria da FEDERACITE teve sua primeira reunião de 2011
em sua sede em Esteio. Como assuntos principais foram a presença nas posses da
Emater onde a FEDERACITE foi representada por João Carlos Machado e na
Fepagro, Aino Jacques. Foi apresentado e entregue os exemplares do folder da
FEDERACITE

produzido em parceria com a EMATER. No planejamento das

atividades destaca-se a promoção do Leilão da FEDERACITE que deverá acontecer
na Fenasul. Uma proposta de leilão virtual foi apresentada pelo escritório Rédea
Remates.

FEDERACITE PROMOVE REUNIÃO DE DIRETORIA
A diretoria da FEDERACITE esteve reunida dia 28 de fevereiro definir as comissões
para trabalhar o leilão virtual, composta por Delfino Beck Barbosa, Pedro Herter e
Henrique Orlandi Junior. Apresentação do programa BPA pelo Coordenador Nacional,
Ezequiel Rodrigues do Valle o andamento do programa e seus desdobramentos. As
audiências nas secretarias e entidades terão sempre a participação da FEDERACITE
e EMBRAPA.

FEDERACITE É RECEBIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
PESCA E COOPERATIVISMO.

No dia 14 de fevereiro o Presidente Carlos Simm e o Vice João Carlos Machado foram
recebidos pelo Secretário Ivar Pavan. Na audiência a Federacite entregou um
ofício com a apresentação do funcionamento dos Cites, e o propósito de se ampliar o
número de Cites para qualquer atividade agropecuária e tamanho de propriedade. Ao
Secretário também foi apresentado o BPA e a importância da Emater no programa.
Uma cópia do convênio com a Emater foi entregue cuja vigência vai até setembro
deste ano.

FEDERACITE É RECEBIDA PELO DIRETOR DO DEFAP
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Roberto Magnos Ferron, diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SEMA recebeu os diretores da FEDERACITE
Carlos Roberto Simm e Martha Guazzelli. Dois temas estavam na pauta. O convite
para a SEMA participar do BPA e o interesse na valorização e conservação dos
Campos de Araucária do Bioma Mata Atlântica.

FEDERACITE E CITES EM REUNIÃO DIA 14 DE MARÇO
O Presidente Carlos Simm apresentou o novo site que está mais dinâmico e interativo.
Foi enfatizado a disponibilização do espaço aos CITEs com permanente atualização
das notícias permitindo aos citeanos um acompanhamento das ações da diretoria.
Apresentação do folder, confeccionado em parceria com a Emater cujo objetivo é
esclarecer o significado dos CITEs e os objetivos da FEDERACITE. Este material
servirá de apoio para a formação de novos cites.

CITEANO ROBERTO LEITÃO FAZ PALESTRA NA UFSM.

No dia 29 de março Roberto Leitão do Cite 14, foi um dos três palestrantes no VI Ciclo
de Palestras, organizado pelo Prof. Brondanii do Depto. de Zootecnia, do Centro
de Ciência Rurais da UFSM. Com grande capacidade de comunicação, Roberto
apresentou o Plano Diretor de sua propriedade, a Agropecuária Corticeira. muitas
vezes laureada, ele é um expoente do movimento Citeano.

FEDERACITE É RECEBIDA PELO CITE 42
No dia 30 de março de 2011, o presidente e a secretária da FEDERACITE foram
recebidos pelo citeanos que compõe o CITE 42. A reunião aconteceu na propriedade
de May e João Moura Jardim. A propriedade está com a família desde 1927 e hoje tem
o foco na cultura do arroz e na pecuária.
Com a participação de 19 pessoas entre citeanos e convidados, Martha Guazzelli
discutiu um roteiro para reuniões de CITEs. Carlos Simm apresentou os projetos da
FEDERACITE. A reunião convocada pela presidente Bete Orlandi , foi coordenada
pela extensionista Cora Silveira. O CITE 42 tem 12 membros com ótimo entrosamento
e maturidade.

FEDERACITE É RECEBIDA PELA SERETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
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No dia 05 de abril de 2011, FEDERACITE, APROCCIMA- CITE 120 e

Embrapa

Pecuária Sul foram recebidas pela secretária Jussara Cony, responsável pela pasta
do Meio Ambiente no RS.

Na oportunidade foi entregue um documento com

sugestões de ações que os produtores e técnicos ligados a estas entidades poderão
trabalhar, para atender o que está previsto no Pró BPA. Cony destacou a sinergia do
BPA com os programas do estado, que visam desenvolvimento com sustentabilidade.
A boa receptividade das apresentações foram ratificadas com a designação do Diretor
do DEFAP, Roberto Ferron, como interlocutor.

FEDERACITE É RECEBIDA PELA SERETÁRIO ADJUNTO DA AGRICULTURA

No dia 05 de abril de 2011, FEDERACITE, APROCCIMA- CITE 120 e

Embrapa

Pecuária Sul foram recebidas na Secretaria da Agricultura por Cláudio Fioreze
Na oportunidade foi entregue um documento com sugestões de ações que os
produtores e técnicos ligados a estas entidades poderão trabalhar, para atender o que
está previsto no Programa Nacional de Fomento às Boas Práticas Agropecuárias.
Cláudio Fioreze

falou da importância da EMATER na implantação de programas

como este, oportunizando o relato de ações da empresa na realização do diagnóstico
do projeto piloto na APROCCIMA.

FEDERACITE REALIZA MAIS UMA REUNIÃO EM ESTEIO
No dia 25 de abril de 2011 a diretoria da FEDERACITE onde tratou do patrocínio para
o site, o Leilão Virtual dando início ao período de inscrições dos animais. Nos assuntos
gerais foi enfatizado da importância dos citeanos participar do leilão tanto na oferta de
animais como no contato com possíveis compradores.
FEDERACITE APRESENTA BPA A SECRETÁRIO DA AGRICULTURA
No dia 25 de abril de 2011, o presidente da FEDERCITE Carlos Roberto Simm,
entrega material

ao Secretário Luis Fernando Mainardi oportunizando divulgar as

ações planejadas pela entidade e esclarecendo como é o formação do Comitê Gestor
do Pró-BPA. na oportunidade também foi ressaltada a importância da participação da
Federacite no projeto do Governador na promoção “RS tem a melhor carne do mundo”

FEDERACITE EM REUNIÃO DO MÊS DE MAIO
Trratou das dificuldades que o produtor tem em fazer reservas forrageiras, e do
cancelamento do leilão virtual. A FEDERACITE deverá criar uma pauta de
reivindicações para o Conselhão, estas demandas serão levantadas junto aos Cites e
Diretoria. Também para o Gabinete Digital do Governo.
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FEDERACITE PARTICIPA DE REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DA CÂMARA SETORIAL
DA CARNE
A montagem do programa de valorização da carne gaúcha, com toda a cadeia
produtiva, e os dados sobre o projeto piloto de controle e erradicação da brucelose e
tuberculose de Arroio do Meio e região, que deverá ser transformado em modelo para
alcançar outros municípios. foram tratados na reunião de instalação da Câmara
Setorial da Carne Bovina, e a FEDERACITE deverá participar o mais intensamente
possível.

FEDERACITE E APROCCIMA VISITAM ASSOCIAÇÃO DO NOVILHO PRECOCE DE
MS
No dia 07 de junho, em Campo Grande- MS representantes da FEDERACITE E
APROCCIMA foram recebidos pela diretoria da Associação do Novilho Precoce.. O
presidente Carlos Simm apresentou a FEDERACITE e fez uma explanação da
APROCCIMA da qual faz parte. O encontro permitiu uma troca de informações entre
os produtores das duas entidades esclarecendo dúvidas e fortalecendo a importância
de participar do programa BPA.
FEDERACITE REALIZA REUNIÃO MENSAL – JUNHO DE 2011
Em reunião em sua sede, a FEDERACITE inicia a elaboração da programação para a
Expointer 2011 definindo a programação da EXPOINTER e o convite aos autores dos
textos que farão parte do novo livro cujo tema é “Sustentabilidade como Fator de
Competitividade”.

FEDERACITE PARTICIPA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DA CARNE EM MS
Nos dias 8 e 9 de junho a excursão técnica da Federacite participou do Seminário
Internacional da Carne em Campo Grande. Em torno de 1400 pessoas participaram do
evento. Os maiores produtores mundiais estiveram representados e mostraram suas
estratégias para diferenciar e valorizar seus produtos. Ha um esforço muito grande na
produção sustentável e com balanço de carbono positivo. O futuro está na qualidade
certificada, na segurança alimentar, nas boas práticas, e na diferenciação. Pela
diretoria participaram Martha Guazzelli, Delfino Barbosa, Pedro Herter e Carlos Simm.
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FEDERACITE PROJETO DE AGROTURISMO EM JARDIM-MS

No dia 10 de junho a excursão técnica da FEDERACITE visitou a Fazenda Cabeceira
do Prata, que explora a pecuária e o agroturismo. São atividades econômicas
autônomas. A fazenda é uma das 21 propriedades que estão inscritas no BPA no MS.
O gerente da pecuária Sr. Cassiano recebeu a delegação, relatou o andamento do
BPA na propriedade e o compromisso que tem com a oferta de animais para a
Associação do Novilho Precoce. Das duas atividades o agro turismo é a mais rentável.

FEDERACITE PARTICIPA DE REUNIÃO DO CTOPC
No dia 14 de junho o coordenador do NIC Planejamento Sr. Joal Rosa representou a
Federacite na reunião do Conselho Técnico Operacional da Pecuária de Corte. Tratase de uma ação sugerida pela Câmara Setorial da Carne Bovina. Da reunião ficou
decidida a realização de um encontro para elaborar um Planejamento Estratégico para
a pecuária gaucha. Três grandes temas foram selecionados : mercado, produção e
sanidade. Joal passara a ser o representante da Federacite nestes encontros
juntamente com a presidência.

FEDERACITE E APROCCIMA PARTICIPAM DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO DA CADEIA DA CARNE BOVINA.
Organizado pela Secretaria Estadual da Agricultura e com a participação do Secretário
Mainardi, foi realizado, nos dias 20 e 21 de julho de 2011, um seminário para discutir e
apontar soluções e estratégias em três temas: sanidade, produção e mercado. A
FEDERACITE e

APROCCIMA defenderam a criação da Lei de Responsabilidade

Sanitária, a Indicação Geográfica para a Carne dos Campos de Araucária, a adoção
das Boas Práticas Agropecuárias para todo o Rio Grande do Sul, a organização dos
produtores através de CITES, a valorização dos campos nativos e a criação de
Alianças Mercadológicas. Os trabalhos apresentados servirão de base para
os projetos da Secretaria da Agricultura e da Câmara Setorial da Carne.
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FEDERACITE RECEBE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
A Secretária Cony e o Diretor do DEFAP, Roberto Ferron participaram da reunião de
diretoria da FEDERACITE no dia 25 de julho em sua sede no parque Assis Brasil.
Foram apresentados doze temas que poderão integrar o texto que pautará a relação
institucional da FEDERACITE com a SEMA através de convênio. As “Boas Práticas
Agropecuárias”, as ”Indicações Geográficas”. os pagamentos por serviços ambientais,
a possibilidade de construir projetos piloto com recursos externos, o fornecimento de
mudas de espécies nativas foram alguns dos assuntos abordados

FEDERACITE PARTICIPA DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DA CARNE
E DISPONIBILIZA O RELATÓRIO.

No dia 3 de agosto a FEDERACITE, representada por Carlos Simm, Joal Rosa e
Martha Guazzelli, participou da reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina. Na
ocasião foi apresentado o relatório dos trabalhos desenvolvidos no Seminário de
Alinhamento Estratégico da Cadeia da Carne Bovina. A discussão foi pautada para
três temas: Mercado, Tecnologia de Produção e Sanidade. Para cada um deles foi
criado grupos de trabalho. E mais um quarto grupo foi criado para estudar a
rastreabilidade, que devera ser implantada no estado.

FEDERACITE PARTICIPA DO LANÇAMENTO DA 34ª EXPOINTER
Tendo como anfitrião o Governador do Estado, do Secretário da Agricultura foi
realizado um almoço alusivo a gastronomia étnica, o lançamento da Expointer 2011.
Nesta ocasião a FEDERACITE entregou sua sugestão à Medalha Assis Brasil, a
solicitação de declaração da FEDERACITE como entidade de utilidade pública e os
itens que farão parte do convênio que deve ser assinado com a Secretaria de
Agricultura no dia 29 de agosto.
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