FEDERACITE

Local & Data
Data: 30 de março de 2015.
Local: Campo do Chalé- Propriedade do Diretor Sergio

Reunião: 49

Participantes – DIRETORIA
X

Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa

X
X

X
X
X

Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sergio Fonseca
Francisco Abascal

X
X
X
X

Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

Participantes – CONVIDADOS
X

CITE 54 – Ubirajara Costa

X

CITE 54 – José Barcellos

X

CITE 54 - Ramiro Araújo

X

SENAR – Jacques Azambuja

X

CAMPO DO CHALE – Mailer F. Lacerda

Agenda
Assuntos:






Histórico do CITE 54
Mercado Rural
 Florestas de Eucalipto
Segurança no Campo
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Assuntos:
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e quinze, na fazenda do diretor Sérgio Fonseca, Campo do Chalé, em
Gravataí RS, aconteceu a reunião de diretoria da FEDERACITE com a participação de alguns integrantes do CITE 54.
Após as boas vindas do anfitrião Sergio, Carlos Simm iniciou saudando a presença de Ubirajara Costa, um dos
fundadores do CITE 54, em 1980. Ubirajara relatou que em Gravataí, o CITE foi fundador do Sindicato Rural em 1986,
que o município tem poucas propriedades com mais de 100 há e tem baixa produtividade, cujo sistema está baseado
na cria ou muitas vezes no ciclo completo. No transcorrer das discussões, os problemas na comercialização da madeira
de eucalipto nas diversas regiões do estado foram levantados tendo como causa principal a diferença encontrada nas
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variedades de madeira e suas finalidades, o alto custo do frete com relação ao baixo valor da madeira e o desinteresse
das empresas que incentivaram o plantio e agora não estão absorvendo o produto. O custo da implantação de floresta
de eucalipto no sistema de lavoura com calcário, adubo, insumos, etc, está em R$ 3.900,00 por ha. O presidente
sugere uma aproximação maior com os deputados na Assembleia Legislativa. Como exemplo citou o discurso de posse
do jovem deputado Marcel Van Hattem, muito bem articulado e ligado ao setor. Outros deputados citados foram Edson
Brum, Sergio Turra e Elton Weber. Para aprimorar a relação da EMATER com a FEDERACITE, foi definido que a
diretoria visite os novos dirigentes da estatal sugerindo que as duas entidades designem formalmente um representante
para atuar junto ao Termo de Cooperação Técnica; que seja elaborado um Plano de Trabalho conjunto, estabelecendo
ações, de caráter local, regional e estadual; que as entidades possuam um representante local designado para
estabelecer a relação de trabalho conjunto. Podemos ter como exemplo de algumas ações a serem desenvolvidas, sem
prejuízo daquelas já consagradas, como a retomada dos encontros anuais entre EMATER e FEDERACITE através de
prévia articulação interna, em cada uma das entidades, para garantir participação efetiva. A realização anual de
eventos técnicos regionais em propriedades de citeanos e aberto aos produtores em geral, contando com a
organização da EMATER. Intercâmbio e integração entre os cites mais próximos. Alguns dos temas para trabalho
conjunto: Projeto das pastagens nativas dos Campos de Cima da Serra e a Indicação Geográfica (carne e queijo). O
presidente deverá fazer o pedido de audiência na Emater o mais breve possível. Roberto Leitão disse ter feito contato
com Chaiene, assessora da presidência da Emater, fone 51 21253134. O período da próxima Expointer poderia ser o
marco para uma maior aproximação entre as entidades. Aino sugeriu que na próxima FENASUL seja realizado um
seminário para tratar de questões ambientais como CAR, Conservação de Recursos Naturais, Pagamento por Serviços
Ambientais, e a Bolsa que negocia valores para a Reserva Legal. Nos assuntos gerais, o funcionário da fazenda Mailer
Ferreira Lacerda, inseminador, que com sua dedicação e capricho tem resultado surpreendente nos índices de
reprodução do plantel da propriedade, utilizando o protocolo de IATF. Dicas do inseminador: higiene de cada vaca,
manejo com calma e sem estresse, recolher as vacas no dia anterior e deixar em piquete próximo, começar o protocolo
bem cedo (5 horas da manhã), esperar a saída total do muco, sempre observar o cio, em dias muito quentes baixar em
1 grau a temperatura do descongelamento para não matar o espermatozoide. O anfitrião Sergio enviará para a
Federacite o modelo de protocolo usado na propriedade. Foi sugerido a contratação do Mailer como prestador de
serviço terceirizado (ou treinar os funcionários dos citeanos), seu fone é 51 97444650. Na sequência, Ramiro
apresentou Jacques Azambuja (japoaz@gmail.com) para esclarecer dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro
Ambiental Rural. Dentre suas colocações o palestrante ressalta a necessidade de, antes de iniciar o trabalho, verificar
os dados documentais e as condições da área para determinar o custo de realização do cadastro, analisando o tempo
e detalhamento necessário para que a propriedade atenda as demandas ambientais, sem prejudicar a operacionalidade
da atividade. Também enfatizou que área consolidada é aquela com ocupação antrópica antes de 22 de julho de 2008.
Como conclusão da apresentação os citeanos poderão contratar um mesmo técnico habilitado para executar o CAR, o
que permitirá redução de custo e identificação de detalhes que facilitarão a atividade. Recomenda-se também que os
produtores procurem fazer o CAR junto com seus lindeiros para evitar a sobreposição de linhas divisórias. Outra
recomendação é fazer a Reserva Legal com a mesma localização entre as propriedades lindeiras para viabilizar
corredores biológicos. Como a cópia do relatório entregue não mostra as áreas de APP e Reserva Legal, recomendase guardar as fotos com as referidas marcações. Sergio sugeriu que as reuniões da diretoria venham precedidas de
pauta prévia para que os diretores possam trazer materiais sobre os temas de discussão. Sugerido um estudo sobre os
valores pagos à Federacite pelos Cites com poucos membros. Para a eleição de diretoria que acontecerá em maio de
2015, Fernando Rasmussem tratará da documentação necessária para execução do processo eleitoral. Com a
definição da próxima reunião para dia 27 de abril, em local a ser definido, encerro a presente ata.
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