MEMÓRIA 2ª REUNIÃO ANUAL DO GRUPO GESTOR - 2018
Data 28/08/2018; Início: 9horas;

Local: Casa da EMATER na EXPOINTER 2018

Estiveram presentes na reunião os representantes da SEAPI (Valdomiro Haas, Altamir Bertollo,
Rivaldo Dhein, Susana Freitas, Wagner Pinto (regional Soledade); da SDR (Marlon Arenhardt),
SEDUC (Patricia Mairesse, Sonia Lopes dos Santos e Adriane Rodrigheri); SARGS e CREA
(Humberto Dauber); UFRGS (Pedro Selbach e Claudia Barros); BRDE (Alexandre Barros),
SINDITABACO (Darci Silva), AFUBRA (Marco Dornellles, Juarez Pedroso Filho), EMATER
(Edemar Streck, Iberê Orsi-presidente, Lino Moura – Diretor Técnico) , EMBRAPA Pelotas (Clenio
Pillon) , EMBRAPA Trigo (Osvaldo Vasconcellos); UERGS; CCGL-Tec (Angela Ferreira)
Após a abertura da reunião pelo Presidente da EMATER foi seguida a seguinte pauta da reunião:
1 - Apresentação do Plano de Trabalho SEAPI, SDR, SEMA e SEDUC, para o período 2018 a 2020,
que foi apresentado pelo Valdomiro Haas da SEAPI. Este plano visa ações de conservação do solo e
água a serem executadas pelas quatro Secretarias. Foi informado ainda que, durante a Expointer, na
antiga casa da EMBRAPA, na parte da tarde do dia 28/08/2018, seria assinado o Termo de
Compromisso. O Plano de Trabalho e o respectivo Termo de Compromisso, serão publicados no site
do Programa após o período eleitoral. O participante da SARGS mostrou-se preocupado pelo motivo
deste Plano de Trabalho conter apenas as secretarias do Governo. Foi esclarecido que a ideia não é
excluir ninguém, sendo que o ato de assinatura de Termo de Compromisso é necessário para
formalizar as atividades que já vem sendo executadas e que carecem de Plano de Trabalho formal
dentro do Governo, para um melhor acompanhamento pela Secretaria de Planejamento e Gestão do
Governo (SPGG).
2 - Programações de capacitação em Agricultura Conservacionista – SARGS/SYGENTA – Embrapa
Trigo e UFRGS:
Foram apresentadas pelo Eng. Agr. Humberto Dauber as seguintes capacitações:
Curso de Atualização Agronômica em Agricultura Conservacionista - na EMBRAPA Trigo, em
Passo Fundo, nos dias 27 a 29 de setembro de 2018. Para associados da SARGS será gratuito.
Haverá possibilidade de algumas vagas para integrantes deste Grupo Gestor.
Dia de Campo sobre Agricultura Conservacionista - na EMBRAPA Trigo, no dia 10 de outubro
de 2018, das 9h30 às 12h30 - aberto a produtores assistidos pelos profissionais que participarão no
curso acima, com apoio ao deslocamento por ônibus até a EMBRAPA Trigo.
Curso de Agricultura Conservacionista para Professores da disciplina de manejo e
conservação de solo e água dos cursos de agronomia do Estado – na EMBRAPA Trigo, nos dias
30 de novembro a 1º de dezembro de 2018 - com apoio para deslocamento, alimentação e
hospedagem aos professores, até a Embrapa Trigo. Este trabalho dará início à elaboração do Manual
de Boas Práticas em Agricultura Conservacionista com a participação da SEAPI.

Curso de Atualização Agronômica em Agricultura Conservacionista – no SETREM, em Três de
Maio, nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2019 - com dia de Campo sobre a solução de problemas de
adensamento e compactação do solo, aberto a produtores assistidos pelos profissionais que
participarão no curso. Com apoio ao deslocamento por ônibus até a área demonstrativa.
Curso de Atualização Agronômica em Agricultura Conservacionista - em Santa Maria, em abril
ou maio de 2019, a confirmar. Ministrado pelos novos multiplicadores, sempre com apoio e
supervisão de Jorge e Denardin da EMBRAPA.
Dia de Campo para Agricultores – em local e data a serem confirmados em abril ou maio de 2019.
Aberto a produtores assistidos pelos profissionais que participarão no curso, com apoio ao
deslocamento por ônibus até a área demonstrativa.
3 - Definição dos locais de dias de Campo Regionais – EMATER/SYNGENTA e SARGS
Foram apresentadas as proposta dos dias de campo a serem realizados e coordenados pela EMATER,
com recursos da SYNGENTA e da SARGS:
Dia de campo na Região de Porto Alegre, em 21 de novembro de 2018.
Para programação deste dia de campo será realizada reunião, no dia 14 de setembro às 10h, no
Escritório Municipal da EMATER de Sertão Santana, com a participação da SARGS, UFRGS,
SINDITABACO, AFUBRA, EMATER, SEAPI e SDR.
Dia de campo na Região de Soledade, em data a definir (no mais tardar em final de julho de 2019,
em razão do término do termo de cooperação com a Syngenta neste período). Por sugestão do
Regional da EMATER foi sugerida a realização de um dia de campo envolvendo as propriedades de
Rogério Köenig, no município de Mormaço e de Vinícius Ottoni em Soledade.
Dia de campo Região de Santa Rosa, em data a ser definida para maio ou junho de 2019, em
propriedade no município de Dr. Maurício Cardoso.
Dia de campo Região de Erechim, em data a ser definida para maio ou junho de 2019, em
propriedade no município de Barra do rio Azul ou Ipiranga do Sul.
Dia de campo região de Ijuí, em data a ser definida para maio de 2019, no município de Ajuricaba
ou Crissiumal.
Todas as propriedades indicadas para realização dos dias de campo regionais serão visitadas a partir
do mês de outubro em data a ser definida pela EMATER, com a participação da SEAPI, SDR,
SARGS, e UFRGS.
4 - Programação da Conferência Estadual de Conservação do Solo e da Água e homenagens de
agricultores e técnicos.

Ficou definido que homenagens para agricultores e técnicos ficarão para a Conferência de 2019, em
razão de ano Eleitoral. A Conferência de 2018 será realizada no dia 5 de dezembro no auditório do SENGE,
em Porto Alegre. Será realizada uma reunião para organização e programação da Conferência, no dia 10 de
setembro, às 14h30, na sala da SARGS/Mútua na Rua Dom Pedro II, 864/ 2° andar - 90550-140 - Porto
Alegre, RS).

Foi sugerido que a Conferência de 2019 seja realizada na CCGL-Tec, em Cruz Alta. A representante
da CCGL, Ângela Ferreira ficou de levar o assunto á Direção da Instituição.
5 - Fórum Estadual de Conservação do Solo e Água – na Expodireto Cotrijal, em 05de março de
2019
O Diretor Geral da EMBRAPA Trigo apresentou como sugestão, os seguintes palestrantes e temas
para serem abordados no fórum:
- Prof. Jean Minella da UFSM – Hidrologia e práticas mecânicas de conservação do solo;
- Prof. Pedro Escosteguy da UPF – Fertilidade do Solo;
- Prof. Pedro Selbach da UFRGS – biologia do solo no sistema plantio direto.
Para o Fórum de 2020, desde já foi sugerida a inclusão do tema “Ensino de Solo e Água na Escola
Fundamental”, ficando ao encargo do pessoal da SEDUC a apresentação de uma proposta.
6 - Manual das boas práticas de Conservação do Solo e Água:
Ficou definido que a SEAPI deverá participar do Curso de Agricultura Conservacionista para
professores das disciplinas de Manejo e Conservação de Solo e Água dos cursos de agronomia do
Estado, para depois coordenar a elaboração do escopo do Manual de Boas Práticas, cuja elaboração é
da sua responsabilidade, com apoio das Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi formado um
pequeno grupo para coordenar o escopo do manual com os seguintes participantes (SEAPI,
EMATER, UFRGS, EMBRAPA, SARGS)
7 - Assuntos gerais:
Foi comentado na reunião que atualmente a Estação de Júlio de Castilhos não teria condições de
realizar dia de campo para agricultores em razão de não possuir sistemas de manejos
conservacionistas. Possui experimentos de avaliação de perdas de solo e água sob plantio direto e
práticas mecânicas de controle de erosão, importantes para serem utilizados nos treinamentos de
técnicos em agricultura conservacionista.
Também foi comentado que a EMATER fez um convênio com a FERTFACIL, envolvendo um
programa para auxiliar na interpretação e armazenamento dos dados dos laudos de análise de solos,
para seu quadro técnico de campo. O programa certamente será útil para formar um banco de dados
por município, região e Estado.
Nada mais havendo a ser apresentado foi encerrada a reunião e todos foram convidados a
participarem do ato da assinatura do Termo de Compromisso entre a SEAPI, SEDUC, SDR e SEMA,
às 16 horas, na antiga casa da EMBRAPA.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2018.

