Encaminhamentos reunião Grupo Gestor do Solo e Água, 01/07/2016:

Pauta Regulamento Concurso
Iniciando a pauta da reunião, foram discutidos itens da regulamentação do Concurso
Conservacionista do Solo, que fora enviado anteriormente para submissão às sugestões, onde
foram encaminhados conforme descrito a seguir:


















INSCRIÇÃO: Foi sugerido que a de inscrição será realizada pelo assistente técnico do
agricultor;
ABRANGÊNCIA DO CONCURSO/PRÊMIO: Questão da participação de pequenas, médias
e grandes propriedades, restando 3 premiados por região.
RESPONSABILIDADE DE AVALIAÇÃO/Julgamento vencedores concurso regional:
Seleção deverá ser de responsabilidade dos Grupos/Coordenadorias Regionais (não do
Grupo Gestor);
CRITÉRIOS: Deverá ter assistência técnica para participar do Concurso – texto
modificado e retirado o termo SEM ASSISTÊNCIA que antes constava do regulamento.
Foi discutida a importância da abrangência de todos os tipos de propriedades e ainda
será considerado para fins de concorrência no concurso aqueles que adotem algum
tipo de modelo conservacionista. A ser discutida a forma de divisão por categorias,
entre pequena, média e grande propriedade.
Outra alteração no texto do regulamento tem relação com a quantidade de
Coordenadorias que serão consideradas para abrangência do concurso, sendo
estabelecidas com base nas da EMATER, que são 12, e não mais pelas Coordenadorias
Regionais da SEAPI.
Deverá ser melhor definida a composição das Comissões de avaliação dos
participantes do Concurso.
Foi ressaltada a importância de estabelecer parcerias a fim de viabilizar recursos para
o custeio dos prêmios do concurso, levantando-se a possibilidade de verificar o
interesse de empresas e bancos em fomentar a iniciativa.
O prêmio propriamente dito ainda está sendo pensado, mas surge a sugestão de uma
espécie de troféu, medalha ou certificado ao produtor e sua propriedade que vencer o
concurso. Também será realizado pelo Setor de Comunicação da SEAPI um evento
para a entrega de tal prêmio.
É ressaltada a importância da participação dos Secretários municipais dos municípios
na entrega do prêmio.
Ficou acertado que será reenviado o regulamento com as alterações discutidas, em até
10 dias, para submissão aos integrantes do Grupo para eventual sugestão não
discutida em reunião, e o mesmo deverá ser reenviado com resposta em no máximo
mais 10 dias.

Pauta Capacitação/Bancos
















Capacitação dos técnicos das agências é ressaltada como competência da SARGS, que
juntamente a Embrapa realizará tal capacitação. A estrutura da mesma foi
apresentada na reunião, relativos às datas de programação previstas, programa de
práticas, valores de investimento, todas informações disponíveis no site da SARGS. O
alinhamento entre multiplicadores, segundo os responsáveis, está previsto para os
dias 13,14 e 15 deste mês, podendo haver eventual postergação destas datas. Os
cursos de agricultura conservacionista estão publicados no site da SARGS e o site do
programa solos terá um link para acesso a programação e inscrição dos cursos.
Foi solicitada a divulgação da capacitação em Agricultura conservacionista no site do
Programa de Conservação do solo, em forma de Banner, a ser realizada pela Assessoria
de Comunicação Social da SEAPI.
Foi sugerido verificar a possibilidade da participação do Fundo Estadual do Meio
Ambiente contemplar no Programa de Conservação do Solo e Água, ficando a SEMA
com essa atribuição para a próxima reunião.
Fica em aberto a discussão sobre a inserção de manejo com resíduos e formas de
conservação de resíduos orgânicos na capacitação planejada.
A possibilidade de viabilizar recursos para fomento ao Programa Estadual de
Conservação através do Fundo de Recurso Hídrico, sugerindo-se reunião entre Ernani
Polo (Secretário SEAPI) com Ana Pellini (SEMA) para discutir a respeito.
A participação e contribuição do CREA, através de acompanhamento dos projetos
financiados pelo Programa foi levantada, ao passo que representantes da entidade
relataram já existir Comissão de Fiscalização do CREA - que avalia projetos, embora
não se atém especificamente a aspectos de qualidade do mesmo –, ficando acertado
que irão apresentar a dita proposição àquela entidade de classe.
Foi solicitado o apoio dos Bancos na divulgação interna do Programa de Conservação e
incentivar a Assistência Técnica por parte dos produtores rurais.
Quanto à divulgação da capacitação aos técnicos, foi parabenizada a iniciativa do
BANRISUL em disseminar o Programa de Conservação do solo e da Água em
correspondência interna e evento realizado pelo Banco, sendo novamente reiterada a
importância da participação na ampla divulgação e iniciativas similares por parte dos
outros bancos integrantes do Comitê, a fim de dar maior visibilidade e acesso à
mesma.
Demais formas de incentivos à assistência técnica serão discutidas a posteriori.
Demais encaminhamentos



Foi relatada a elaboração das cartilhas do Programa Ensino Solos e Água na escola e o
grupo responsável obter participação da SEMA; A cartilha de solos está sendo
coordenado pelo Rivaldo Dhein da SEAPI e a Sara Sentges da Emater ficou de
apresentar uma proposta de uma Cartilha para alunos das escolas sobre “ Água
conservada é vida prolongada ;







Ficou acertado que o Gabinete do Secretário Ernani Polo, deverá elaborar uma
correspondência às entidades componentes do Grupo Gestor de Conservação do Solo,
solicitando a nomeação dos representantes no Grupo Gestor supramencionado.
Para fortalecer o site do Programa de Conservação do Solo foi solicitado aos
componentes do Grupo o envio de notícias, divulgação de eventos relacionados,
experiências vividas no campo, artigos, vídeos, para divulgação maior no site. Ficou
acertado ainda que serão enviados e-mails aos componentes do Grupo a fim de
“provocar” a iniciativa de envio de notícias e difusão de materiais afins ao Programa
no site.
A próxima reunião está prevista para ser realizada na EXPOINTER 2016, para o
lançamento oficial do concurso para premiação de agricultores conservacionistas,
palestra do Pedro Pereira da Assembleia Legislativa sobre Pagamentos Serviços
Ambientais, reunião para programação da Conferência Estadual de solos em
dezembro/2016 e do Forum Estadual da Expodireto Cotrijal em março de 2017.

