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Neste mês de abril o “INFORMATIVO DO 

FUNDOMATE”, apresenta os principais eventos 
relacionados no estado.  

 
1 – VIII FÓRUM FLORESTAL DO RIO GRANDE 
DO SUL / EXPODIRETO-COTRIJAL- 2015 

 
Na manhã do dia 12 de março de 2015, 

ocorreu o 8º Fórum Florestal do Rio Grande do 
Sul na EXPODIRETO – COTRIJAL, no município 
de Não-me-toque.  

O evento, com a temática da mecanização da 
colheita da Erva-mate e colheita Florestal, contou 
com a presença do Secretário da Agricultura 
Ernani Polo, juntamente com representantes das 
entidades ligadas ao setor e publico em geral. 

A temática foi abordada com a apresentação 
de dois painéis. Primeiramente sobre a colheita da 
Erva-mate e em seguida sobre a colheita florestal. 

Ambos os painéis contaram com a 
demonstração em vídeos de máquinas e 
equipamentos disponíveis no mercado para a 
colheita e manejo da Erva-mate (desgalhadeira 
portátil a gasolina e tesoura elétrica de poda, ali 
mentada por bateria) e florestas comerciais (trator 
florestal multrifuncional – Menzi Muck). 

Como coordenador e mediador do primeiro 
painel esteve a mesa o Eng.º Florestal Roberto 
Magnos Ferron – Diretor executivo do IBRAMATE 
(Instituto Brasileiro da Erva-mate), enquanto que o 
segundo esteve sob coordenação e mediação do 
Dr. Emiliano Santa Rosa, pesquisador na 
Embrapa Florestas. 

O evento evidenciou a importância da 
disponibilização de tecnologia para o setor 
florestal, em especial para a colheita da Erva-
mate, que sofre com a falta de mão de obra no 
campo. A modernização proporciona melhoria nas 
condições de trabalho e melhor rendimento, 
estimulando, inclusive; o retorno do jovem à 
propriedade rural. 

 

 
Encerramento do VIII Fórum Florestal do Rio Grande do Sul.  

2 – Erva-mate no mundo: Mercado externo 
promissor? 

 
Na noite do dia 19 de março de 2015, o 

Instituto Brasileiro da Erva-mate (IBRAMATE) 
promoveu importante palestra para o setor 
produtivo e industrial da cultura do mate, com a 
temática do mercado externo dos produtos da 
planta.  

Realizada em Arvorezinha/RS, a palestra, 
proferida pelo consultor de negócios internacionais 
Heroldo Secco Junior; contou com expressiva 
participação de produtores, empresários da cadeia 
produtiva e representantes do setor. 

Foi exposto o panorama da Erva-mate no 
mercado internacional, as formas de consumo e 
fornecimento do produto pelo mundo.  

Na opinião do apresentador, embora altamente 
promissor, o mercado externo exige a realização e 
avanço em diversas questões, como: 

- Padronização da Erva-mate; 
- Saborização da Erva-mate na origem; 
- Análises e caracterização por safra; 
- Certificações consorciadas; 
- Participação em eventos de degustação e 

competição; 
- Missões a áreas de produção de chás na Ásia 

para conhecimento de outros métodos; 
- Eliminação da fumaça no processo de 

secagem; 
- Desenvolvimento de novas formas de 

consumo. 
 

 
Auditório lotado na apresentação do mercado externo da Erva-mate. 

 
3 – REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 

DO IBRAMATE 
  
No dia 20 de março de 2015, realizou-se, na 

sede do Instituto Brasileiro da Erva-mate 
(IBRAMATE) em Ilópolis - RS, a primeira reunião 
do conselho consultivo do instituto, que abordou  
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sobre as pesquisas relacionadas a cultura da 
Erva-mate. 

O conselho é composto por representantes de 
instituições de ensino (professores e 
pesquisadores das Universidades Gaúchas: 
UFRGS, UFSM, URI, UPF, UNIVATES, UNISC, 
PUC), órgãos de pesquisa (FEPAGRO e 
EMBRAPA), associação de produtores, indústrias 
de beneficiamento e fabricantes de maquinas w 
equipamentos para o setor, bem como da 
Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAP). 

O encontro apresentou os trabalhos realizados, 
em andamento e novas propostas de pesquisa 
para a Erva-mate e sua cadeia produtiva, pelos 
diferentes órgãos e instituições que se fizeram 
presentes. Realizou-se também rápida 
apresentação e explanação do funcionamento do 
FUNDOMATE para melhor entendimento dos 
presentes sobre os recursos disponíveis através 
do fundo, que podem ser alocados à pesquisa, 
inclusive, mediante aprovação do conselho 
deliberativo do FUNDOMATE e procedimentos 
administrativos específicos. 

 

 
Sede do IBRAMATE foi palco de discussão das atividades de 
pesquisa do setor. 

 
4 – IV FÓRUM FLORESTAL ESTADUAL RS / 
EXPOAGRO - AFUBRA - 2015 

 
Também no dia 26 de março, no período 

vespertino, realizou-se o IV Fórum Florestal na 
EXPOAGRO-AFUBRA, no munícipio de Rio 
Pardo. 

O evento abordou a mesma temática 
apresentada na Expodireto, sobre a mecanização 
da colheita da Erva-mate e florestas comerciais. 

Da mesma forma abordou-se o assunto com 
apresentação de dois painéis e contou com a 
presença de representantes do setor, juntamente 
com o publico interessado. 

 
5 –FUNDOMATE – Conselho Deliberativo 
 
Para revalidação do conselho deliberativo do 

FUNDOMATE, a SAP encaminhou oficio 

específico a todas as entidades integrantes do 
mesmo para confirmação e/ou apresentação dos 
respectivos representantes. 

Após confirmação dos integrantes no conselho, 
será realizada a primeira reunião oficial do 
conselho deliberativo para o ano de 2015 e para a 
atual gestão. 

Estão previstos para o ano de 2015, especial 
atenção a aprovação/adequação do regimento 
Interno, de novos convênios e projetos de 
pesquisa. Além das atividades já encaminhadas 
pela gestão anterior. 

 
6 – Reunião Câmara Setorial da Erva-mate: 
  
Está agendada para o dia 09 de abril de 2015 a 

1ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Erva-mate, na qual será realizada a 
recomposição da Câmara, apresentação do setor 
à nova gestão e discussão dos 
trabalhos/atividades demandadas pelo setor. 

A pauta permanece em construção e será 
definida até o dia 07, conforme sugestões 
repassadas por todos os integrantes 
convocados/convidados. 

 
7 – Saldo do FUNDOMATE: 
 
Na data de 23 de março de 2015, verificou-se 

um saldo de R$ 589.459,50 no caixa do 
FUNDOMATE. Sendo R$ 195.851,93 oriundos de 
arrecadação no ano de 2015, nos meses de 
janeiro (R$ 66.474,66), fevereiro (R$ 77.195,61) e 
março (R$59.170,89 até o dia 12/03). 
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