
 
MEMÓRIA 1ª REUNIÃO ANUAL DO GRUPO GESTOR - 2018 

Data: 05/06/2018;    Local: Auditório Escritório Central Emater-RS 

Na reunião foram apresentadas as ações propostas e as responsabilidades das entidades 

no programa e as atividades realizadas em 2018 e após seguiu a pauta estabelecida, 

ficando acordadas as seguintes atribuições; 

1) EM relação à reformulação dos termos de Cooperação entre SEAPI, SEMA, SDR e 
SEDUC; 

a) O grupo concluiu que há necessidade de oficializar o termo de cooperação entre 
as Secretarias, para não ficar na informalidade e por ser uma política pública de 
Estado e se possa dar continuidade ao Programa nos próximos anos, 
independente do governo. Para tanto, a Susana Castilhos, da Assessoria do 
Gabinete da Seapi, ficou de conversar com o Secretário Odacir Klein e a Cíntia 
(Chefe do Gabinete) para agendarem uma reunião com os respectivos 
Secretários e confirmarem o acordo do termo de cooperação entre as quatro 
Secretarias.  
Após a confirmação oficial da participação das três ou quatro Secretarias, os 

respectivos Secretários deverão nomear seus representantes para reformular o 

termo, elaborar o plano de trabalho e participar ativamente na reunião do Grupo 

Gestor. 

Após a confirmação oficial dos representantes deverá ser realizada uma reunião 

entre os representantes para elaboração dos termos e dos planos de trabalho 

para dar andamento nas instâncias internas de governo. 

 

b) Termo de Cooperação Seapi e Emater, também a Susana ficou de conversar 
com o Secretário para agilizar e oficializar o termo. Também deverão ser 
oficializados os termos de Cooperação entre SEAPI e EMBRAPA e CCGL-TEC.  
Em relação aos convênios entre SENAR, FECOAGRO e FAMURS não teve 

representantes na reunião.  

Para estas propostas dos termos de cooperação os Técnicos da SEAPI Sr. 

Valdomiro Haas, Jacson Brilhante e Altamir Bertollo, da SDR Sr. Marlon Erenhart 

e juntamente com o Coordenador do Programa Estadual ficaram de se reunir 

para elaborar e enviar as propostas dos termos de cooperação dos interessados.  

Também foi salientado na reunião, que além dos técnicos da SEAPI acima 

referidos, também deverá ser envolvido o setor administrativo para dar 

andamento aos termos de cooperação com as entidades relacionadas. 

 

c) Em relação aos convênios com AFUBRA , SINDITABACO foi atribuído aos seus 
representantes para elaborarem uma proposta de Termo de Cooperação a ser 
apresentada ao Grupo Gestor e a SEAPI. 
 

Ficou acordado na reunião que os termos de cooperação, bem como os planos de 

trabalho, deverão ser concluídos até o período da Expointer, quando acontecerá a 

reunião do Grupo Gestor no parque de exposições. 



 
 

2) Capacitações das capacitações em Agricultura Conservacionista 
 

Esta ação está sob coordenação da SARGS (Sociedade de Agronomia do RS), 

EMBRAPA Trigo e Universidades (UFRGS, UFSM e UERGS....).  As EMBRAPAs 

Clima Temperado e Pecuária Sul não se fizeram presentes. 

A SARGS informou que está com projeto aprovado das capacitações para técnicos e 

dias de campo com patrocínio da SYNGENTA que deverão acontecer a partir do 

segundo semestre de 2018.  O representante da UFRGS e UFSM Professor Pedro 

Selbach informou que estão previstas capacitações na região do Planalto, Santa Maria 

ou Júlio de Castilhos e três dias de campo, sendo um na Estação Experimental da 

UFRGS e outros dois na região do Planalto. 

A EMBRAPA Trigo, através do seu representante Jorge Lemainski ficou de repassar o 

programa das capacitações com as respectivas datas e locais até final do mês de 

março. 

A UERGS, através do representante Sr. Clóvis Andrades, colocou à disposição a 

Faculdade de Agronomia de Santana Livramento para realização de capacitações na 

região. Foi comunicado que deverá realizar articulação com o responsável técnico da 

área de solos, Edson Dornelles, do Escritório Regional da EMATER de Bagé e 

EMBRAPA de Bagé para elaborarem uma proposta de capacitação de técnicos da 

região. 

 

3) Manual de boas práticas de conservação do solo e água 
Esta ação está sob a coordenação da SEAPI, devendo ser retomada a elaboração do 

manual e com a colaboração das EMPRAPAs, Universidades e EMATER. 

 

4) Validação e transferência de tecnologia em uso, manejo e conservação do solo e da 
água e em culturas. 
 

Esta ação está sob a coordenação do DDPA (SEAPI) e cooperação da EMATER, 

UFSM, EMBRAPA e SEAPI, não tendo-se conhecimento das ações realizadas e 

propostas, pois não estiveram presentes na reunião. 

 

5) Projeto ensino solo e água na Escola 
Foi mostrado na reunião as ações que vem sendo desenvolvido pelas CRES, com a 

participação da EMATER, as quais estão sendo divulgado no site do Programa: 

www.soloeagua.rs.gov.br. Também foi salientada a importância do envolvimento da 

UERGS no tema. 

 

http://www.soloeagua.rs.gov.br/


 
6) Propostas de ações regionais e estaduais 

a) Unidades de Referência Tecnológicas (URTs) 
Esta atividade é de execução da EMATER e Cooperativas com a cooperação da 

FAMURS através das SMAGRI. 

Foi acertado com os Assistentes Técnicos Regionais (ATRs ) da EMATER 

deverão qualificar as URTs, pelo menos em três unidades por região para 

utilização nos dias de campo e trocas de experiência entre técnicos e 

agricultores. 

 

b) Unidades experimentais da CCGL Tec-  
Foi repassado pelo Jackson Fiorin que as instalações de experimentos de 

plantas de cobertura para vazio outonal e de avaliação de perdas de solo, água 

e agroquímicos estão em fase de conclusão. 

 

c) Estratégias de ações regionais e estaduais 
 

 Deverão ser retomadas as ações dos grupos regionais sob a coordenação 
dos Assistentes Técnicos Regionais da EMATER, juntamente com a 
participação das Coordenadorias Regionais da SEAPI e SDR, das 
cooperativas vinculadas a CCGL Tec e demais entidades regionais no 
programa. Bem como integrar ações em dias de campo e outros eventos.  

 

 Nas reuniões dos coordenadores da SEAPI sempre deverá ser colocado 
em pauta sobre as ações regionais no Programa. 

 

 Deverão ser organizadas giras técnicas ou visitas em propriedades e 
URTs que adotam práticas conservacionistas e sistemas de plantio direto 
qualificado, principalmente no uso plantas de cobertura outonal e de 
consócios.  Nestas ações sempre deverão ser convidas  a EMBRAPA 
Trigo  e entidades regionais e integrantes do Grupo Gestor regional e 
Estadual. 

 

 Foi informado que está sendo proposta uma Gira Técnica na Região do 
Planalto em propriedades de ação da Cotrijal, EMATER e outras para final o 
mês de agosto ou início de setembro, a ser organizado pela EMATER e 
Cotrijal. Para isto a Cotrijal ficou de repassar um mapa das propriedades 
assistidas para a EMATER. 
 

7) Tema do Fórum Estadual de Solo e Água – 2019 – Expodireto Cotrijal 
Ficou atribuído a EMBRAPA Trigo para elaborar a proposta do tema do fórum Estadual 

até a próxima reunião do grupo Gestor na Expointer.  

E foram repassadas a EMBRAPA as sugestões de palestras do Jacson Fiorin da 

CCGL-Tec para o Fórum: Fundamentos do manejo e conservação do solo e água; 

apresentar casos de sucesso, no caso do Verner Jan, Macso Fridrich, Ivonei 

Librelotto.... 

 



 
8) Continuidade e alterações dos critérios concurso “Agricultor e Técnico Conservacionista 

do Solo e da Água – 2019”  
Após avaliação do concurso de 2018, foi de consenso de todos que não deverá ter 

concurso e sim “premiar” em 2019 distinguindo agricultores por sistemas de produção. 

Para tanto, a coordenação da premiação será dos Técnicos Valdomiro Haas e Altamir 

Bertollo da SEAPI, Marlon Arenhardt da SDR e Edemar Streck da Emater, que ficaram 

na responsabilidade de elaborar uma proposta a ser apresentada na reunião durante a 

Expointer. 

 

9) Proposição de alteração na Coordenação do Programa Estadual de Conservação do 
Solo e da Água. 
Foi de consenso que a coordenação deverá ficar com a EMATER e em conjunto com a 

Seapi, através do Técnico Valdomiro Haas - SEAPI. 

 

Assuntos gerais: 

Foi sugerido pelo Moisés do Banrisul que fosse apresentado pelo Edital de Marketing do 

Banrisul um projeto único que contemplasse várias ações do Programa, por exemplo dias 

de campo, seminários,  Conferência ..... 

 

Não havendo mais nenhum assunto a reunião foi encerrada com a participação do Diretor 

Técnico da Emater e foi comunicado que a próxima reunião do Grupo acontecerá durante 

a EXPOINTER em data, horário e local a ser definido pela coordenação. 

 

 

Porto Alegre, 06 de junho 2018. 

 


