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JUNTOS PARA COMPETIR – Antonio Aguinaga
JUNTOS PARA COMPETIR – Roberto Grecelle
JORNALISMO E COMUNICAÇÃO – Thais D’Ávila

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relato das Atividades Desenvolvidas no Fundesa e Câmaras Setoriais
Demandas ao Juntos Para Competir
Participação da jornalista Thais D’Avila
Novas Alianças Mercadológicas
Novo Site.
Propostas para a Fenasul.
XXIº Livro
Assuntos Gerais
FEDERACITE

FEDERACITE
Assuntos

A reunião foi iniciada com a apresentação dos diretores e representantes do comitê gestor do
programa Juntos Para Competir. Para melhor andamento dos trabalhos a pauta foi alterada para
os assuntos referentes ao programa. A FEDERACITE fez uma análise integrada com os
representantes do comitê gestor, de demandas como: Apoio à formação de novos Cites,
sugestão convidar a Famurs para participar de uma reunião de diretoria, com o objetivo de
sensibilizar seus integrantes para a formação de novos CITEs. Apoio para implementar BPA em
grupos organizados: os CITEs 78, de São Francisco de Paula, o 27 de Lavras do Sul, o 09,10 e
83 de Camaquã e o CITE 14 de São Vicente tem interesse de iniciar o programa. Apoio ao
projeto com a Unisinos (nutrição e gastronomia); Roberto e Aguinaga , juntamente com
represemtação da FEDERACITE, deverão contatar com a professora Denise Ziegler da Unisinos
e agendar na Farsul uma reunião entre representantes da produção e o programa. Apoio ao
projeto Campos de Araucária, este poderá ter outro encaminhamento através dos programas do
FUNBIO via IBAMA a semelhança do que tramita no bioma Pampa. Para criar um programa de
assistência técnica e reativar as redes de referência, o programa está trabalhando e a
FEDERACITE se propõe a participar diretamente sugerindo clubes para sediá-las. Quanto a
inclusão no PISA - Produção Integrada de Sistemas Agropecuários e apoio ao projeto "Plano
Diretor de Propriedade Rural", novos contatos deverão acontecer para análise da viabilidade de
implantação. Na parte da tarde, com a presença e participação da jornalista Thais D’Avila, iniciou
com a apresentação dos presentes, apresentação dos programas da federação e das
dificuldades que a diretoria tem em transmitir e receber informações. A Thais fará um estudo e
apresentará uma proposta de trabalho para a diretoria com brevidade. Quanto as alianças
mercadológicas, visitar algumas alianças pioneiras no Paraná, servirá de análise e avaliação para
a criação deste sistema de comercialização pelos CITEs. Na apresentação do site reformulado,
sugestões foram recebidas e acatadas e na solicitação de material, tão logo recebidos serão
inseridos. Na FENASUL, em maio, teremos o encontro de citeanos e a programação será feita e
divulgada. A data será definida na próxima reunião. O XXIº Livro está em andamento com alguns
artigos já confirmados e serão convidadas a participar desta edição as propriedades que foram
agraciadas com o título de Propriedade Citeana de Ponta. Com a próxima reunião confirmada
para dia 25 de março, encerro esta ata.
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