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MAPA – Ana Lucia Stepan
MAPA – Roberto Schoreder
SEAPPA – Fernando Groff
FEPAGRO - Zélia Castilhos
UFRGS – Paulo César Fácio carvalho
EMBRAPA – Jamir Lima e Silva

Agenda
Assuntos


Apresentação do Novo Site

Apresentação da Cartilha da Federacite e dos Cites

Relatório da Visita ao Cites 09, 10, 83 em Camaquã

Relatório da reunião da Agenda 2020

NIC- Núcleo de Inteligencia Competitiva – Tecnologia

NIC- Núcleo de Inteligencia Competitiva – Certificação

Assuntos Gerais
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Memória
 Aino Jacques apresentou os convidados do Núcleo de Tecnologia da
FEDERACITE: Prof. Paulo Cesar Faccio de Carvalho da UFRGS; Dr.
Jamir Silva da Silva da EMBRAPA/ Clima Temperado; e Drª Zélia Maria
de Souza Castilhos da FEPAGRO. A idéia seria discutir com os
convidados as formas de colaboração entre pesquisadores das
instituições envolvidas e a FEDERACITE. Com foco nas dificuldades
existentes na transferência de tecnologia para o setor produtivo, buscar
formas mais efetivas de comunicação entre os centros de pesquisa e o
meio rural. Num primeiro momento dariam mais atenção aos seguintes
assuntos: Integração Lavoura-Pecuária; Manejo e Melhoramento do
Campo Nativo; e Sistemas Silvipastorís. Prof. Paulo Carvalho falou de
experiências positivas com projetos de integração lavoura-pecuária e de
gado leiteiro na região das missões. Acredita que ação conjunta de
grupos de produtores, EMATER, Centros de Pesquisa e Universidades
poderá chegar a bons resultados. Dr. Jamir Silva discorreu sobre o
sucesso que vem tendo projetos de acompanhamento e orientação de
produtores membros de CITES na região de Santa Vitória do Palmar,
com ênfase no melhoramento e manejo do campo nativo. Drª Zélia
Castilhos enfatizou a importância dos resultados de pesquisa no controle
do “capim Anoni” que infelizmente não tem chegado aos produtores. Os
três pesquisadores colocaram-se à disposição da FEDERACITE para
colaborar e auxiliar na solução dos problemas que afetam as relações
entre a pesquisa e os produtores rurais.
 Carlos relatou a visita aos CITEs 09, 10 e 83 que aconteceu dia
na
propriedade de
. na oportunidade foi apresentado alguns números
que representam a produção dos citeanos
1.
2.
3. Apresentação das propostas da Federacite que deve ocupar espaço ao
levantar demandas, ser propositivo. O conceito é produtos de qualidade
com responsabilidade e compromisso. Os Núcleos de Inteligência
Competitivas como planejamento, tecnologias, certificações e projetos. As
propostas são informação e comunicação como também aumentar o
número de clubes, ampliarem o conhecimento e organizar a
comercialização, através do mercado futuro, leilões virtuais e alianças
mercadológicas. Como reconhecimento e mérito, propriedade citeana de
ponta e cite do ano deverão continuar e serão criadas medalhas para
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premiar o cite ou o citeano conforme conquistas cujos critérios deverão
ser identificados e estabelecidos.
4. NIC – Tecnologia
5. NIC – Certificação
6. Federacite deve ser conveniada com o Mapa e buscar recursos.
7. Obras net da caixa federal
8. Cites devem fazer parte dos conselhos de desenvolvimento rural dos
municípios.
9. Reuniões do cite muitas vezes ficam só nas palestras
10. Trazer os agentes financeiros numa próxima reunião
11. Estreitar as relaçoes com os parlamentares
12.
13.



















 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.
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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.

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

Sergio Barberena
Cristiane
Aino Jacques
Roberto Leitão

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

Aino Jacques e
Roberto Leitão

Ações Cristiane
Tarefa

Status

 Atualizar a nominata e nº de telefone e
celular dos presidentes de Cites e
repassar ao presidente Carlos Simm
 Preparar material para Conselho Fiscal
 Listar empresas e levantar preços de
produtos para a “lojinha”.
 Registrar documentos da Federacite
 Atualizar nominata dos integrantes,
diretoria e calendário de reuniões dos
cites 122, 123, 125.
 Relacionar os mesmos dados dos 03
cites de Camaquã
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