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Agronegócio em Debate – 40 Anos do Movimento Citeano
Programação dos Eventos Comemorativos
Assuntos Gerais

Assuntos:
Aos vinte e três dias do mês de novembro, na Casa dos Cites em Esteio iniciamos mais uma
reunião da FEDERACITE para dar forma a programação para as comemorações dos 40 Anos
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do Movimento Citeano. Aos iniciar os trabalhos, o presidente Carlos Simm apresentou o logo
comemorativo que será usado, até a próxima Expointer, em todas as formas de
correspondência e divulgação das atividades da federação. A marca ganha o algarismo
quatro em destaque, formando o número 40, junto com uma das voltas do laço. Com a
participação de Jaime Ries, pela Emater, e dos diretores presentes, foi sugerido realizar uma
série de eventos que deverão percorrer o estado tendo como assunto principal a
Administração da Propriedade Rural em quatro eixos: sustentabilidade, sucessão, gestão de
pessoas e gestão da propriedade rural. A proposta é trazer especialistas para as palestras,
mas também apresentar as experiências de sucesso de Citeanos em cada um dos temas.
Esta forma, permite mostrar como é na prática a atuação dos CITEs no campo gaúcho. A
série de eventos se chamará “Agronegócio em Debate – 40 anos do Movimento Citeano” e
deve começar a partir da segunda semana de março. Os locais escolhidos para a realização
das atividades foram Lavras do Sul, Camaquã, São Francisco de Paula, Cachoeira do Sul e o
encerramento ocorrendo em Esteio, durante a Expointer. Para maior desempenho nos
eventos deveremos firmar parcerias com entidades como Emater, Sindicatos Rurais e os
programas ABC e Juntos para Competir. As datas ainda estão sendo definidas, bem como os
palestrantes. O fechamento do calendário e a escolha dos palestrantes entre outros temas
referentes à organização das comemorações estarão na pauta da nossa reunião de diretoria
que será realizada no dia 14 de dezembro na sede em Esteio. Nos assuntos gerais Thais
sugeriu que a FEDERACITE crie um premio envolvendo jornalistas com reportagens e ou
fotografias relacionadas aos Citeanos e suas atividades. Este tema será tratado com mais
profundidade na próxima reunião, principalmente com relação aos valores da premiação. A
seguir foi relatada a razão do premio recebido no pela Federasul em outubro. Na
oportunidade os diretores Joal, Sergio, Henrique, Martha, Rogério e Delfino acompanharam o
presidente Carlos no “Tá na Mesa” para receber o Troféu 3 Porteiras. Os escolhidos para
receber o troféu criado pela artista plástica Angela Pettini, foram: Categoria Insumos –
Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos e destaque
especial para Dimicron Química do Brasil; Categoria Indústria de Máquinas e Equipamentos –
Agromac Indústria e Comércio de Equipamentos Agrícola; Categoria Produção Agropecuária
– Pilecco Nobre Alimentos; Categoria Agroindústria – Fábrica de Embutidos Borrússia;
Categoria Distribuição – Ristorante Di Paolo Galetos e Grelhados; Categoria Serviço de Apoio
ao Agronegócio – Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências; Categoria
Sustentabilidade Social – Silo Verde; Além dos agraciados nas sete categorias, a Comissão
Julgadora, concedeu Destaque Especial para os cases da Farsul, Fundesa e Ocergs. O
“Prêmio Vencedores do Agronegócio”, reconhece o mérito de casos de sucesso nas sete
categorias estabelecidas no regulamento da premiação e especial distinção ao mérito de
elevar a economia a patamares de reconhecimento nacional e internacional. A Federasul
presta uma homenagem e reconhecimento às estratégias inovadoras dos segmentos que
participaram desta premiação, de modo que sirvam de estímulo ao agronegócio gaúcho, em
consonância com a missão de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Nada mais a
tratar encerro esta lembrando que a próxima reunião será dia 14 de dezembro nesta casa.
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