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Assuntos


Apresentação do Boneco do Novo Site

Apresentação do Boneco da Cartilha da Federacite e dos Cites

Relatório da Tarde de Campo Florestamento

Relatório da Visita ao Cite 122 - CITE DO ANO - 2010

Relatório do Encontro com Integrantes dos CITEs 123 e 125

Adesão dos CITEs ao BPA

Núcleo de Inteligencia Competitiva - 1º tópicos

Mercado Futuro e Seguro de Preço – CASA RURAL

Assuntos Gerais
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Memória
 Carlos apresentou o esboço do site entregue pela empresa Helu Web
Systemas que trabalha a configuração e formatação de sites reafirmando
a idéia de permitir o uso pelos CITEs e uma maior intervenção pela
Cristiane para torná-lo mais dinâmico e informativo. Das sugestões a
criação de um sistema de versão em espanhol e inglês e a utilização para
comercialização de produtos.
 Apresentação da visita ao empreendimento florestal de Mario Baptista em
Cachoeira do Sul onde apresentou uma área de eucalipto plantada em
setembro cujas árvores passavem de 1m de altura. Uma área com 2 anos
onde as árvores apresentavam 12cm de diâmetro e 13 a 15m de altura, e
uma floresta com 300 árvores remanescentes por há cuja altura média
era de 47m e idade aproximada de 22 anos com diâmetro superior a
40cm. Segundo Baptista, um empreendimento florestal deve ser realizado
com tecnologia de ponta, mudas clonadas, solo escarificado com tres
dentes, 500 kg/há de fosfato natural a 50 cm de profundidade. A área
deve ser calcareada previamente e dessecada. As plantas devem ser
adubadas incluindo cobertura de nitrogênio. Espaçamento 3x3m, no 2º e
3º ano retira-se 300 plantas, quando já pode semear forrageiras para ser
pastoreada. No 6º ano retira-se 250 plantas, no 8º ano retira-se mais 250
árvores, restando 300 para serem cortadas as toras a partir dos 15 anos.
Alguns indicadores: 1m³ de toras verdes tem aproximadamente 890 kg. O
eucalipto tem 50% de carbono, 15% de minerais e 35% de água. Cresce
58m² /há/ ano em média. Para maiores informações contato com Mario
Baptista, 51 84325828 ou pelo e-mail mbulldog@ig.com.br,
 Relatório da visita ao Cite 122 - CITE DO ANO - 2010 apresentado por
Aino Jacques, Pedro Herter, Rogério Auler, Martha Guazzelli e Carlos
Simm onde foi unânime a opinião de que foi merecido o prêmio pelo
trabalho desenvolvido pelo grupo e pelo empenho do coordenador da
Emater. O grupo tem 10 anos de atividade com reuniões mensais nas
propriedades e seus integrantes representam importantes segmentos da
comunidade. O Cite hoje conta com 18 sócios e tem na comercialização
de produtos a principal atividade. Sempre na abertura da reunião todos
fazem uma oração e é lida uma mensagem de incentivo ao grupo.
 No relato do encontro 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
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contam com a coordenação da emater, tem um consultor contratado para
organizar as reuniões e as atividades do grupo.
 Quanto à adesão dos demais cites ao BPA, será assunto do NICcertificações.
 Na formação dos NIC uma nominata de possíveis apoiadores foi
levantada e convites serão feitos para na proxima reunião dar início aos
trabalhos do NIC Tecnologia e Certificações.
 Contato telefônico com os presidentes de Cites deverá ser feito pelo
presidente da Federacite para informar as novas ações e sensibilizá-los a
participar dos novos projetos da entidade.
PALESTRA: Grantia de Preço Rural”- Antônio da Luz – CASA RURAL
A Casa Rural – Centro do Agronegócio desenvolveu, em parceria com a POA
Investimentos, a Garantia de Preço Rural (GP Rural), uma alternativa para assegurar
preços de produtos agrícolas. A medida é um travamento de preço na bolsa de valores
para soja, milho e boi, por meio de compra de contrato de opção de venda na BM&F.
Objetivo: oferecer uma ferramenta para que o produtor possa se proteger de variações
de preços entre o plantio e a entrega da safra.
Contratação do GP Rural: Operar o GP Rural é simples. Basta o produtor se cadastrar
junto a BM&F, através da POA Investimentos, definir o valor a ser pago pela saca ou
quilo vivo e comprar o contrato de opção de venda, que irá garantir o valor fixado.
O valor do contrato, por saca ou quilo vivo, será definido na hora da compra, pois sofre
alterações devido às variações nos preços das commodities agrícolas.
Garantindo o preço: Os contratos não envolvem o produto físico e no momento da
venda da safra o produtor entregará a colheita ao comprador habitual, indústria,
cooperativas, etc, pelo valor de mercado local e, caso o valor da saca esteja em baixa na
BM&F, ele receberá a diferença que será paga pelo mercado financeiro, aquele que
vendeu o contrato.
Lotes mínimos para cada contrato são: 22 bois de 450 quilos cada, 22 lotes de 450
sacas de soja ou 450 sacas de milho.
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Ações
Tarefa

Quem

 Apresentação do Boneco da Cartilha da
Federacite e dos Cites
 Marcar reunião Conselho Fiscal
 Encontro dos primeiros integrantes dos
NIC Tecnologias e Certificações

Status

Sergio Barberena
Cristiane
Aino Jacques
Roberto Leitão

 Próxima reunião dia 20 de dezembro na 10hs
sede da Federacite em Esteio.

Ações: Núcleos Inteligência Competitiva - NIC
Tarefa

Quem

 Convidar colaboradores do NIC
Tecnologia para 1º encontro dia 20 de
dezembro na sede da Federacite
 Convidar colaboradores do NIC
Certificação para 1º encontro dia 20 de
dezembro na sede da Federacite
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Aino Jacques e
Roberto Leitão

Status

