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Janeiro
14 – Presidente Henrique participa como palestrante no evento da FELICE Alimentos,
em São Pedro do Sul/RS. O evento marcou a Abertura da Colheita do Arroz daquela
região.
No evento o dirigente arrozeiro foi
recepcionado pelo presidente do
SINDARROZ, Elton Doller

Fevereiro
20 a 22 - Sucesso de público e de movimento em vendas marcam a 24ª Abertura
Oficial da Colheita do Arroz, em Mostardas/RS
Após a avaliação geral da 24ª Abertura Oficial da Colheita
do Arroz, que ocorreu entre 20 e 22 de fevereiro no município de Mostardas (RS), a Federação das Associações de
Arrozeiros do Rio Grande do Sul divulgou um balanço final
muito positivo para o evento: os expositores e patrocinadores
comercializaram R$ 7 milhões em equipamentos, máquinas,
insumos e serviços. “Estamos computando negócios efetivamente concretizados no parque ou considerados como
assegurados a partir do evento”, explica Henrique Osório
Dornelles, presidente da Federarroz.
Nas demais edições da Abertura Oficial da Colheita do
Arroz este levantamento não era feito pela entidade, que
considerava apenas o apelo de divulgação dos produtos e o
contato com os expositores. “Como promovemos o caráter
mais comercial e recebemos um retorno muito positivo dos
agricultores e dos expositores - que criaram condições especiais de negociação - comemorando o sucesso das vendas, resolvemos fazer um levantamento. O resultado nos
surpreendeu e antecipou a reserva de espaço de alguns
expositores para 2015”, revela o dirigente arrozeiro.
Para Henrique Osório Dornelles, o bom momento vivido pela orizicultura nos dois últimos anos com relativa estabilidade nos
preços no mercado e aquecimento na demanda pelo arroz brasileiro dá base à retomada dos investimentos. “O mercado mais
firme dá ao produtor o suporte necessário para voltar a investir e isso reflete em toda a cadeia produtiva, a partir dos insumos, renovação dos parques de máquinas, equipamentos, entre outros”, frisa. Também destaca que as linhas de crédito para armazenagem
e aquisição de máquinas têm impacto nestas negociações.
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Segundo o presidente da Federarroz, o público também surpreendeu positivamente: foram mais de oito mil visitantes no Parque
Zé Terra, do Sindicato Rural de Mostardas. “Considerando a localização da Abertura da Colheita, num extremo do Estado, e o pleno
período de colheita nas regiões próximas, o público foi muito superior à nossa expectativa inicial”, revela. Segundo ele, a estratégia
de montar uma equipe focada na formação das excursões das regiões produtoras e o apelo das lideranças regionais garantiram
essa presença maciça.
Além disso, houve uma programação efetivamente voltada aos interesses da cadeia produtiva, concisa, direta e técnica. “E uma
vitrine tecnológica e uma lavoura referencial de altíssima qualidade, que realmente atraiu os produtores”, acrescenta o presidente. A
diretoria da Federarroz já realizou reuniões de avaliação para buscar inovações ao evento de 2015, previsto para Tapes (RS).
26 - Federarroz ocupa cadeira na Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais. Segundo o presidente Henrique Dornelles, trata-se de importante participação na medida em que o Brasil consolida a sua posição como um dos grandes exportadores
mundiais de arroz.
Março

12 - Presidente da Federarroz participa do Fórum sobre Logística na
Expodireto-COTRIJAL. Na foto está o presidente da COTRIJAL, Nei Mânica,
Caio Cezar Fernandes Vianna; diretor presidente da CCGL, Dirceu da Silva Lopes;
Diretor Superintendente do Porto do Rio Grande, Guillermo Enrique Dawson Jr.
Diretor Superintendente do TERMASA-TERGRASA

14 – Presidente Henrique Viaja a Brasília para a posse do Ministro Neri Gueller. Como só foi informado do adiamento do
evento pelo cerimonial da presidência quando chegou a Brasília. Aproveitou e realizou visita na Secretaria de Relações Internacionais do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na pauta, o dirigente solicitou aos negociadores brasileiros a inclusão
do arroz nacional no acordo comercial Mercosul/Brasil e União Européia, a partir da troca de listas de produtos agrícolas. Atualmente o Brasil paga uma tarifa proibitória para este destino e o objetivo, para a referida ação, é solicitar tarifa zero para pelo menos
60 mil toneladas, algo já concedido a outro parceiro do Mercosul.
18 – Participação do presidente da Federarroz e do Diretor Consultivo, Anderson Ricardo Levandowski Belloli, no jantar
Festivo oferecido ao então secretário de Agricultura e Pecuária, Luiz Fernando Mainardi.
26 – Equipe da Federarroz faz visita técnica e de reconhecimento da área no município de Tapes, sede da 25ª Abertura Oficial da
Colheita do Arroz.
Abril
03 – O diretor Executivo, Anderson Ricardo Levandowski Belloli representou a entidade no Lançamento do Arroz Integral, da
empresa Pilecco Nobre Alimentos, em Porto Alegre.
08 – Presidente Henrique Dornelles viaja a Brasília para reunião no MAPA. Também foi feita a solicitação para a inclusão do equipamento denominado Retroescavadeira entre os itens financiáveis pelo crédito rural, como o FINAME, por exemplo, e
a inclusão da cultura do arroz no Programa ABC.
10 - FEDERARROZ de Casa Nova. Agora a entidade está sediada em Alegrete junto a Associação dos Arrozeiros. O novo endereço fica na rua Bento Gonçalves,247,
centro. Telefone: (55) 3422-9482.
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14 – O presidente Henrique foi convidado a depor da reunião da CPI de Energia
Elétrica, com a finalidade de manifestar-se acerca dos problemas enfrentados pelo
setor em face da má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
O evento aconteceu na sala João Neves da Fontoura – 3º andar – Plenarinho da
Assembleia Legislativa

25 – Presidente Henrique Dornelles, participou do Ciclo de Palestras da Associação
dos Arrozeiros de Itaqui e Maçambará e do Lançamento da programação da 7ª
Semana Arrozeira de Alegrete. Palestrante: Tiago Barata

28 - A Federarroz e FARSUL promovem o evento intitulado “Reunião sobre o Contexto Político, Administrativo e Jurídico da Política Nacional de Recursos Hídricos e a
Cobrança pelo Uso da Água. No auditório da FARSUL, em Porto Alegre.
- Reunião com o Secretário de Agricultura do Estado, Cláudio Fioreze sobre o PERAI
- Reunião no Conselho Deliberativo do IRGA
29 - O diretor Executivo representou a entidade no Circuito do Agronegócio, em Dom Pedrito.
Maio

02 – Participação do Presidente Henrique na 14ª Fenegócios nos eventos: CPI da
Energia Elétrica e do Painel Regional de Debates, onde foi abordado o assunto CDO.

08 – O presidente Henrique Osório Dornelles e o diretor Executivo Anderson Belloli,
participam do 20º Aniversário do Clube do Arroz Amigo e da comemoração dos
80 anos do SINDARROZ. No ato, o presidente da Federarroz recebeu homenagem
como amigo do arroz amigo. O evento aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio
Piratini.

15 - O presidente Henrique Osório Dornelles e o diretor Executivo Anderson Belloli, prestigiaram a inauguração de uma loja da MAHINDRA,
em Santa Maria.
16 - O presidente Henrique Osório Dornelles e o diretor Executivo
Anderson Belloli, prestigiaram a Festa do Arroz no município de Tapes.

18 - O presidente Henrique Osório Dornelles e o vice
presidente da Depressão Central, Auro Kirinus, prestigiaram a 59ª Festa do Arroz, em São João do Polêsine.
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19 – O vice presidente de Economia e Finanças, Frederico Bergamaschi Costa, representou a entidade na cerimônia de lançamento
do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, em Brasília. No mesmo dia participou da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária,
coordenada pelo Deputado Federal Luiz Carlos Heinze.
21 – O presidente Henrique Osório Dornelles foi um dos debatedores do Fórum Internacional do Arroz no painel “Questões da Logística do Estado do RS- Infraestrutura. O evento faz parte da programação da FENARROZ.
22 - O presidente Henrique Osório Dornelles foi o palestrante do CASIQ ao Meio Dia, onde foi apresentada a importância da FEDERARROZ para o setor e suas nuances. O evento será no CTG do Parque da FENARROZ.

No mesmo dia à noite o presidente Henrique Dornelles participou de reunião com grupo de
produtores da cidade de São João do Polêsine onde esteve presente a prefeita e secretários.

Agenda do Presidente

Maio:
23 - A Representação do diretor executivo, na 10ª Agrimark, na FEDERASUL, em POA e Visita Técnica a TAPES.
27 – Participação da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz. A FEDERARROZ terá espaço de 20min para apresentação.
28 a 29 – Participação da RICE CONVENTION, em San José / Costa Rica.
30 e 31 – Visita a lavouras de Arroz e Unidades de Beneficiamento, Costa Rica.
Junho:
02 – Participação na Cerimônia de Abertura da 29ª Cooplantio, em Gramado / RS.
03 – Participação como moderador da 7ª Semana Arrozeira de Alegrete, no painel que terá como palestrante, o ex-ministro Roberto
Rodrigues. O evento irá acontecer, às 19h30, no CTG Farroupilha

Fique Ligado!!

- Aconteceu Tele-reunião no dia 11 abril
- Em maio, será dado o início da cobrança das anuidades das associações dos arrozeiros
- 11ª Abertura do Plantio do Arroz, irá acontecer em setembro, durante a 37ª Expointer 2014
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