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6rgao de divulgac;ao da Federac;ao dos Clubes de Intergrac;ao e Troca de Experiencias - FEDERACITE

Cursos tecnicos marcam atividades da FEDERACITE em 98
o projeto envolve a parceria entre FEDERACITE-EMATER-SENAR
A FEDERACITE esta organizando para este ana urn amplo calendario de atividades. 0 carro chefe da programac;ao e 0 projeto de
cursos tecnicos e gerenciais. A iniciativa e resultado de urn convenio de
p~..;eria entre FEDERACITE EMATER - SENAR. 0 objetivo e
oferecer ao citeano a oportunidade
de desenvolver em sua propriedade
ac;aes que vao ajudar a facilitar e
aperfeic;oar a atividade rural.
Ao todo sao tres cursos. A)
Controle da Rentabilidade
do
Estabelecimento
Rural (custos).
B) Pastoreio Intensivo Racional, com
Uso de Cerca Eletrica. C) Plantio
Direto.
Os cursos (incluindo a parte
t{~ica e pratica) serao ministrados
pelo SENAR. 0 local sera escolhido
pelos CITEs. A EMATER entra

-

como parceira colaborando na
implementac;ao de cada projeto. A
FEDERACITE ja manteve contato
com os fomecedores a fim de obter
prec;odiferenciado nos insumos que
vao ser utilizados.
Para ter acesso aos insumos a
prec;osreduzidos e necessaria a apresentac;ao da carteira de citeano, que
deve estar renovada.
o ano de 97 foi dedicado a concepc;ao e sistematizac;ao dos cursos,
que foram organizados por comissaes.
"Este ana sera de execuc;ao do projeto", explica 0 presidente da FEDERACITE, Getulio
Marcantonio.
"Em epoca de dificuldades no
setor primario, e urn privilegio os
CITEs poderem contar com 0 apoio
de tres entidades do setor rural",
avalia Marcantonio.

Aproximadamente 16 CITEs
se inscreveram no projeto. Para a
execuc;ao do curso, dois ou mais
CITEs se reunem e escolhem
(atraves da maioria dos votos de seus
integrantes) a area que desejam
iniciar.
Os cursos vao intercalar aulas
te6ricas e pr:iticas. Foram planejados
assim para nao sobrecarregar os
participantes e tomar a experiencia
mais agradavel.
o curso mais extenso e 0 de
Controle da Rentabilidade
do
Estabelecimento Rural (custos),
que dura em torno de urn dia e
meio.
No curso de Pastoreio
Intensivo Racional, com Uso de
Cerca Eletrica, duas horas de aulas
te6ricas sao intercaladas com duas
horas de aulas praticas.

A partir deste ana as edic;aes
de 0 CITEANO vao reservar um
espac;o para a divulgac;ao de
trabalhos e experiencias relatadas
pelos pr6prios citeanos.
o primeiro trabalho sera
publicado no pr6ximo numero
deste jornal.
Voce vai saber como uma
cite ana de Guaiba conseguiu
elevar 0 ganhode peso e reduzir
')s custos do rebanho. Osanimais
chegaram a adquirir ate 1 Kg por
dia.

Mais detalhes voce confere
na pr6xima
edic;ao de 0
CITEANO.
o jornal espera contar com
a colaborac;ao dos citeanos para
os pr6ximos numeros.
Os relatos de trabalhos e
experiencias vivenciadas podem
ser entregues pessoalmente
a
FEDERACITE ou remetidos pelo
correio.
o enderec;o e Par que de
Exposic;6es Assis Brasil·- BR 116 Km 13. CEP 93 270--000. Esteio.
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Dia de Campo em Bage

PRODUTIVIDADE
E instrumento indispensavel a superas;ao das agruras da hora presente.
Sem ela nao ha avans;o.
Sem ela, nao recuperamos a rentabilidade perdida.
as CITEs, desde 0 seu nascedouro,
a perseguem avidamente.
Sao paleftras, seminarios, livros.
as dias de campo nos levaram a
todas as estas;6es de pesquisa do Estado.
As viagens nos transportaram aos
estados e paises vizinhos.
Fomos sempre atras de pesquisas e
tecnologias capazes de alavancar nosso
processo produtivo e, com ele, a renda.
Imlmeros citeanos trouxeram na
bagagem as ferramentas com as quais hoje
modemizam sua produs;ao.
S6 avanS;am os que disp6em de boa
informas;ao.
as metodos
antigos
fonim
superados pelo tempo; nos prendem ao
imobilismo, ao comodismo, maneiam
nossos passos e quem nao anda sucumbe.
Repito frase que tenho usado: quem
- fica na toca, nao ve a luz do dia.
Agora, pela terceira ou quarta vez,
iremos a EMBRAPA de Bage, tradicional
e fecunda fonte de pesquisa no Estado.
A qualificada
equipe tecnica
responsavel por aquele 6rgao mostra, nos
recentes resultados, sua preocupas;ao
tambem com a economicidade
e, por
consequencia, com a renda do produtor.
No dia seguinte estaremos na
modelar Santa Maria, urn dos mais
avans;ados estabelecimentos
pastoris
gauchos e de propriedade do conceituado
lfder rural Dr. Gedeao Pereira.
Veremos, a:;sim, a pesquisa na sua
nascente cristalina e sua aplicas;ao pela
eficiencia do produtor.
as que olham para 0 horizonte nao
deixarao escapar a rara oportunidade.
Aviem 0 mate e ate 0 abras;o do dia
24 de abril.
Quem nao nos der 0 prazer do
onibus,
comunique
sua ida
a
FEDERACITE: a organizas;ao deve ser
nossa companheira de viagem.

§!pediente

o

Programa<;ao inclui projeto Integra<;ao Lavoura- Pecuaria
As atividades deste ana come<;amcom urn dia de campo na
EMBRAPA de Bage, reconhecida pela sua importancia na
area de pesquisa agropecuaria,
tanto em nivel estadual como
nacional. Motivada pelas dificuldades do momento atual, a
institui<;ao esta desenvolvendo
seus trabalhos com a finalidade de melhorar a renda do
produtor.
Vma das alternativas
encontradas
foi 0 projeto
Integra<;ao Lavoura-Pecuaria,
o qual podera ser analisado
em
profundidade
pelos
citeanos.
A outra visita sera a
Estancia
Santa Maria de
propriedade do lider rural Dr.
Gedeao Pereira.
A programa<;ao vai ser
realizada nos dias 24 e 25 de
abril.
Os interessados
devem
fazer sua inscri<;ao 0 quanta
antes, ja que havera apenas urn
onibus. 0 contato deve ser feito
na Planalto Turismo com a Sra.
Eva pelo telefone (051) 2221318.
o custo por pessoa e de
R$50,OO, incluindo onibus e
pernoite no hotel.
Quem for de cond u<;ao
propria ate Bage, deve avisar com antecedencia
a
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FEDERACITE para fins de
controle interno e reserva de
lugar no almo<;o do dia 25, que
sera no interior do municipio.
o contato deve ser feito com
Danilo pelo telefone (051) 4734981.
Abaixo segue programa<;ao
da visita de campo:

0

CONSELHO FISCAL

Adolfo Antonio Fetter
Jose Carlos Ferreira Trois
Artenio Celestino Alves

DEPARTAMENTOS

Tecnico: Rosa Maria Jardim Carvalho
o CITEANO Responsavel: Nilceu Silva
Representante da EMATER junto a
FEDERACITE: Jose Mauro Cachapuz
Secretario Executivo: Danilo Borba
Jomalista: Paula Coutinho - MTb 8539
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10 CITE comemora 30 anos
Em 12 de novembro de
1967reuniam-se na granja de
Sr. Florindo Torres Simoes,
situada em Rio Grande, doze
familias de produtores rurais daquele municipio e
fundaram
0
Grupo de
Estudos de Tecnicas Agropecuarias - GETA, visando
trocar experienciase difundir
tecnologias modernas, nos
moldes da ideia originaria da
Fran<;ae trazida pelo agropecc~'ista riograndino Augusto
Costa Lopes, que a recebera no 3° Congresso Latino
Americano de Empresarios
Rurais.
Transcorridos 30 anos
dessa fecunda experiencia, da
qual surgiriam os Clubes de
Integra<;ao e Troca de
Experiencias - CITEs - que
no Rio Grande do SuI ja
operam com mais de 100
u~dades, integrados pela
Fb0ERACITE,
foi entao
dignamente
comemorada
essa funda<;ao com reuniao na EMBRAPA - Clima
Temperado - Pelotas, no dia
28 de novembro de 1997,pela
manha e tarde de campo na
Esta<;aoExperimental Terras
Baixas, seguidas no dia 29 de
novembro de 1997, de dia de
campo na graja de urn de seus
fundadores - Rubem Dantas
Silveira, no Taim.
Na reuniao da EMBRAPA estiveram presentes
centenas de produtores de

diversas regioes do Rio
Grande do SuI, destacados
tecnicos em agropecuaria e
diversas autoridades; entre
elas, 0 presidente
da
FARSUL,Carlos Sperotto e 0
presidente do IRGA, Jose
Luiz Patella. Representou a
FEDERACITE nessa ocasiao
seu vice-presidente Antonio
Chaves Barcellos.
A reuniao iniciou com
homenagem dos presentes
aos fundadores do GETA CITE n° 1, dos quais seis
estavam presente~ e os outros
seis, ja falecidos, foram
sucedidos por seus descendentes, sendo que todas as
12 propriedades dos fundadores continuam participando do GETA - CITE n° 1
ate hoje. A seguir foi homenageado 0 Dr. Getulio
Marcantonio, 0 grande estimulador do sistema dos
CITEs no Rio Grande do SuI,
tanto quando Secretario da
Agricultura como hoje, sendo
presidente da FEDERACITE.
Seguiram-se palestras
tecnicas. 0 Dr. Jose Alfredo
Marques da Rocha falou sobre "Presente e Futuro da
Agropecuaria da Zona Sul".A
palestra do Dr. Jose Francisco
da Silva Martins foi sobre
"Perspectivas da Produ<;ao e
da Pesquisa Agropecuaria". 0
Dr. Julio J. Centeno Silva
falou sobre "Plano de Mane10 do Passaro Preto" e 0 Dr.

Eduardo CordeiroAraujosobre
"Agnculturade Precisao".
A tarde, ap6s almo<;ona
EMBRAPA, os presentes se
deslocaram para a Esta<;ao
Experimental Terras Baixas,
onde percorreram e conheceram as pesquisas sobre
Plantio Direto do Arroz,
Plantio Pre-Germinado do
Arroz e 0 novo Sistema de
Pecuaria de Leite - SISPEL.
No dia seguinte, no
Taim, os presentes ouviram,
com grande proveito, uma
detalhada
exposi<;ao da
EMBRAPA sobre acompanhamento e avalia<;aotecnica
e economica da pesquisa e
extensao realizada na granja
do Sr. Rubem Dantas Silveira,
relativa a cultura do arroz e a
cria<;ao de gada de corte.
Ap6s os trabalhos foiservido
um saborosissimo churrasco
de novilha, assada no couro,
com requintado processo
genuinamente gaucho.
Finalizando a comemora<;ao dos 30 anos do
GETA - CITE n° 1 foi descerrada uma placa de bronze
sobre uma grande pedra de
granito, na sede da granja,
com os nomes dos 12 fundadores e dos atuais integrantes
do CITE 1,marcando a comemora<;aofestejada.
* relato de Antonio Chaves
Barcellos,

Vice-presidente
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L.A. ZILLES· & Cia Ltda.
Av. Ceara, 219 - Bairro Navegantes
Porto Alegre - RS - Fane: (051) 342, 3933
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ZILLES
MAaUINAS AGRiCOLAS

Hiperfosfato Natural de Gafsa Serrana e
urn dos fosfatos naturais mais utilizados no
mundo.E fica melhor ainda quando tern a
qualidade Serrana por tras. Urn fertilizante
natural que libera 0 fosforo na medida em que a
planta absorve e com poder residual ao longo
do tempo. Pode ser utilizado para culturas anuais
e perenes de acordo com a analise do solo.
De este presente para seu solo, a sua lavoura
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