
 01

Janeiro/Fevereiro de 2004 - Ano I - Número 01

REUNIÃO COM ABECITRUS REFORÇA  POSIÇÃO DA
ASSOCITRUS NO SETOR

A Associtrus, representada por
seu presidente Flávio Viegas, vice-
presidente Douglas Kowarick e pelo
conselheiro e produtor Renato Toledo
Queiroz, esteve em Ribeirão Preto no
dia 02 de
fevereiro em
reunião com o
presidente da
Abecitrus e
Fundecitrus,
A d e m e r v a l
Garcia, para
discutirem as-
suntos rela-
cionados aos
problemas da
citricultura.

Durante a
reunião Ade-
merval afirmou
que a indústria
mudou muito
nesses últimos anos e que está ca-
da vez mais disposta a estabelecer
um novo relacionamento com o
citricultor.

Após discutirem problemas como

a representação dos citricultores
no Fundecitrus e as dificuldades de
negociação entre produtores e
indústria, Ademerval pediu que a
Associtrus elaborasse uma agenda

pautando os principais
problemas que afetam as
relações entre citri-
cultores e indústria.
Também falou da
possibilidade de se
discutir a médio e
longo prazo um novo
contrato padrão to-
mando por base o
sistema Consecana
de remuneração do
produtor.

Com relação à re-
presentatividade do
produtor no Funde-
citrus, a Associtrus
indicará alguns citri-

cultores para representarem a classe
junto ao Conselho Deliberativo do
Fundecitrus.

Segundo Flávio Viegas este con-
tato é uma oportunidade única de

“Mais do
que nunca

nós vamos precisar
da participação
e do apoio dos

citricultores
associados ”

Flávio Viegas,
Presidente da Associtrus

“A indústria
mudou muito

nesses últimos anos
e está cada vez
mais disposta a

estabelecer um novo
relacionamento

com o citricultor.”
Ademerval Garcia,

Presidente da Abecitrus e
da Fundecitrus

assumir uma posição de diálogo
com a indústria e ampliar bases
políticas.

“A abertura que esta reunião
proporcionou para o setor é de
grande importância. Mais do que
nunca nós vamos precisar da

participação
e do apoio
dos citricul-
tores asso-
ciados nas
negociações
e na ela-
boração da
pauta dos
problemas
que atingem
a citricultura”
diz Viegas.

A Associ-
trus já está
organizando

encontros com associados para
elaborar a pauta da agenda que será
discutida, numa próxima reunião com
a Abecitrus.


