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Agenda
Assuntos



Retrospectiva do mês e relato das ações



BPA- como anda o programa no país



Como a FEDERACITE disponibilizará os cites



Preparação da reunião do dia 14 com os presidentes e diretorias dos CITEs



Regulamentação do remate na FENASUL



Apresentação e disponibilização do site



Adesão dos Cites ao BPA



Funcionamento dos NICs



Outros assuntos a discutir com os presidentes



Assuntos Gerais
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Memória
 Apresentação dos participantes onde o coordenador do NIC certificações
fez um apelo, aos integrantes da EMBRAPA presentes, que atendam os
problemas que os produtores da metade sul enfrentam nas freqüentes
adversidades climáticas. Nas demais apresentações, foram relatadas as
ações da FEDERACITE, bem como, os projetos que estão sendo
desenvolvidos, principalmente referente ao BPA.
 Apresentação do programa BPA pelo Coordenador Nacional, Ezequiel
Rodrigues do Valle.
 Comentários gerais sobre o andamento do programa e seus
desdobramentos, ressaltando a importância das entidades parceiras.
 Alexandre Varella, chefe geral do CPPSul, manifestou a necessidade da
definição da expansão do programa para outros CITEs -Programa BPA FEDERACITE
 Definição das entidades que participarão da próxima fase.
 As audiências nas secretarias e entidades terão sempre a participação
da FEDERACITE e EMBRAPA
 Os cites que já tem assistente técnico, poderão entrar imediatamente no
BPA. O CPPSul treinará estes técnicos
 Na reunião do dia 14 de março com os presidentes dos CITEs, será feito
o levantamento dos interessados e o mapeamento das regiões de
abrangência.
 Definição de outros assuntos a serem tratados na reunião com os
presidentes e ou representantes dos CITEs como: Ações desenvolvidas e
projetos da FEDERACITE - Gestão 2010-2012 ; Lançamento do novo
site; Participação dos CITEs no BPA; Remate virtual da FEDERACITE.
 Como no novo site haverá espaço para cada CITE, estes deverão enviar
uma foto do grupo e o histórico do mesmo antes do dia do lançamento.
 As atividades que estão programadas serão desenvolvidas por comissões
além dos NICs.
 Definidas comissões para trabalhar o leilão virtual, composta por Delfino
Beck Barbosa, Pedro Herter e Henrique Orlandi Junior e para com tratar
os patrocinadores do site, Rogério Auler e Hilário Jaeger.
 Na próxima reunião ordinária, serão divulgados as ações em andamento
dos NICs.
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PALESTRA:“ BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - BOVINOS DE CORTE”Ezequiel Rodrigues do Valle












É um conjunto de normas e procedimentos a serem adotados pelos produtores
rurais, de forma voluntária, para tornar os sistemas de produção mais rentáveis e
competitivos, assegurando a oferta de alimentos seguros provenientes de
sistemas de produção sustentáveis.
OBJETIVO GERAL
Contribuir para o aumento da competitividade da bovinocultura de corte, mediante
a incorporação de tecnologias que viabilizem as boas práticas em cada sistema
de produção.
VANTAGENS PARA O SETOR PRODUTIVO
Redução de riscos de ações trabalhistas e ambientais;
Redução dos custos de produção, melhoria da qualidade, produtividade e
rentabilidade;
Facilitar acesso a mercados que valorizam alimentos seguros provenientes de
cadeias produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente
corretas.
RECONHECIMENTO OFICIAL
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Trabalho e Emprego
Portaria Interministerial N. 36 (25/01/2011)
Instituiu o Programa Nacional de Fomento às Boas Práticas Agropecuárias PRÓ- BPA








OBJETIVO GERAL
Desenvolver e promover a inclusão das Boas Práticas Agropecuárias nas
propriedades rurais das diversas cadeias pecuárias do país.
Objetivos Específicos da Portaria
Desenvolver políticas públicas de apoio à adoção e implantação das BPA pelo
produtor rural;
Promover eventos de difusão e divulgação do programa;
Capacitação de técnicos e produtores e funcionários;
Articulação com órgãos de extensão rural para ampliar a difusão da tecnologia;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Publicação de cartilhas orientativas, legislações vigentes e sua aplicabilidade na
produção pecuária;
VI. Incentivar a celebração de acordos e convênios com entidades publicas e
privadas para fomento das ações;
VII. Articular com órgãos ambientais, trabalhistas e da agricultura no âmbito
federal, estadual e municipal de forma a cooperar e na difusão e implementação
do PRÓ-BPA.
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
1- DIVULGAÇÃO
Efetuada pela Embrapa e entidades parcerias, mediante
ações de
transferência de tecnologia, com o objetivo de informar e discutir com os
produtores as alternativas para melhoria da produtividade e rentabilidade dos
sistemas de produção.
2. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Celebrados entre a Embrapa e as entidades interessadas em participar na
divulgação, formação de multiplicadores e implantação do Programa BPA.










LISTA DE VERIFICAÇÃO
Utilizada para diagnóstico da situação atual da propriedade rural (perfil de
entrada), em relação ao solicitado pelo Programa BPA.
Os pontos de controle, que fazem parte dessa lista, envolvem as principais áreas
de conhecimento, que estão relacionadas ao sistema de produção.
Cada ponto contém sub-itens que refletem a conformidade ou não de atendimento
de cada área de conhecimento.
Esse diagnóstico é utilizado para orientar e nortear as melhorias necessárias.
LAUDO DE IMPLANTAÇÃO
Atesta que a propriedade rural está em conformidade com os critérios do
Programa BPA.
CERTIFICAÇÃO
Quando de interesse da cadeia produtiva e representar ganhos para o produtor, o
laudo emitido pela Embrapa poderá auxiliar na obtenção de certificados de
qualidade, emitidos por organismos independentes e credenciados pelo Inmetro.
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ASSUNTOS GERAIS
 Manifestações de pesar serão enviadas às famílias de Fernando Ripalda falecido
na última sexta-feira, e a senadora Ana Amélia Lemos, pelo falecimento de seu
esposo, Octávio Omar Cardoso.
 Aprovada a sugestão de envio de saudação à FETAG pela posse de Elton Weber
reeleito em janeiro de 2010.
 Roberto Leitão relatou as preocupação dos produtores filiados ao seu CITE como
segurança na propriedade rural; Sucessão na propriedade: Vende? Arrenda?
Transforma numa empresa? E quanto a inconstância de preço, o que fazer? Mão
de obra desqualificada para utilizar as novas máquinas e equipamentos.
Preocupação com o não uso das novas tecnologias pelos produtores de
sementes. Para onde vão os cites? E a ética como fica na apresentação dos
dados da propriedade. Preocupação quanto a continuidade no CITE. Pedem um
regulamento atualizados para os CITEs pois alguns sugerem que seja apenas
encontro festivo.
 O Conselho Fiscal realizou sua primeira reunião nesta data.

Ações
Tarefa

Quem

Cristiane
 Decisão de data do evento na Expointer
 Decisão do empréstimo do auditório para
uso na Expointer
 Repassar convite a todos os presidentes
de CITEs.
 Próxima reunião dia 14 de março na sede
da Federacite em Esteio.
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