FEDERACITE

Local & Data
Data:
Local:

28 de outubro de 2013.
Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
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Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sergio Fonseca
Francisco Abascal
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Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

Agenda
•
•
•
•

Renovação de Convênios
Parceiros do Site
Assunto Técnico
Assuntos Gerais

Assuntos
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e treze, na sede da FEDERACITE em Esteio, aconteceu mais
uma reunião de diretoria. Para dar início aos trabalhos a proposição foi que a pauta seria interativa e, assim, diversos
assuntos foram tratados. Houve relatos de fatos que comprovam as dificuldades que os produtores enfrentam para
desenvolver suas atividades quando dependem de algum retorno por parte dos órgãos governamentais. Nesta
constatação, estão os acessos aos créditos bancários tão alardeados pelo governo nos financiamentos do
denominado “plano safra” e, também os créditos para investimentos no programa Agricultura de Baixo Carbono ABC. As dificuldades que os produtores encontram geralmente estão no não cumprimento das exigências que
dependem do estado. Os altos valores das taxas de licenciamentos ambientais foi assunto também comentado. Para
a próxima reunião, Aino tratará de uma nova idéia para fertilização do solo. A Emater deverá ser consultada para
saber se há interesse em renovar o convênio, pois não tivemos a participação deste órgão na solenidade durante a
Expointer. A empresa Kuhn Máquinas Agrícolas será convidada a participar da próxima reunião para conhecer a
federação e seus projetos. Serão convidados também o presidente da Famurs Valdir Andres e o Superintendente
Técnico, Mario Ribas do Nascimento. Esta participação visa tratar da elaboração de um plano de ações conjuntas
que deverão ser desenvolvidos pelas duas entidades. Carlos fará contato com Ana Stepan, da superintendência do
MAPA-RS solicitando informações sobre projetos que permitam a implantação do BPA nos grupos interessados já
que o Ministério tem interesse na disseminação do mesmo. Os integrantes do CITE 120, Martha, Carlos e Aino,
relataram a experiência que tiveram com a participação de Raimundo Paula Diniz em sua última reunião ordinária.
Estes citeanos estavam sentindo certo enfraquecimento do clube e a reação foi bastante positiva. Diniz é sociólogo e
especialista em gestão pessoal. A indicação e contato foram através da Coopater e já tem diretores em tratativas
para levar a experiência para seus CITEs. No próximo dia 31, acontecerá no auditório Getúlio Marcantonio, um
evento promovido pelo MAPA com produtores de bergamota da região de Pareci Novo e flores do Vale do Cai. Estes
produtores tem interesse na Indicação Geográfica de seus produtos. Carlos participará do evento para apresentar a
FEDERACITE e os objetivos dos CITEs e, na ultima semana de novembro, Marcelo Bolinha fará um treinamento para
profissionais da carne na sede da federação. Com a definição da data da próxima reunião para dia 18 de novembro,
encerro esta ata.
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