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1. Atividades desenvolvidas
2. Patrocínio para o site
3. Leilão virtual
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FEDERACITE
Assuntos
Relato das ações que a FEDERACITE desenvolveu após a última reunião como contato com o diretor
Roberto Magnos Ferron, diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente-SEMA. No dia 22 de março, quando Alexandre Varella assumiu a chefia da
Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, a FEDERACITE estava representada por seu presidente e secretária.
Uma reunião com os pesquisadores do Centro deverá acontecer para renovar o convênio existente,
iniciar a participação dos CITEs no BPA e propor linhas de pesquisa de interesse. No dia 24 de março,
na sede da FARSUL, a FEDERACITE participou da reunião almoço de apresentação do Congresso
Internacional da Carne, representando nossa entidade o Diretor da FEDERACITE Dr. Henrique Orlandi
Junior. O Congresso Internacional da Carne, será realizado em Campo Grande, Mato Grosso dos Sul,
nos dias 7,8 e 9 de junho. Quem tiver interesse em participar poderá além de visitar o Centro Nacional
de pesquisa em Pecuária de Corte da Embrapa em Campo Grande também propriedades que estão no
BPA em estágio bem avançado, alguma já com certificação. No dia 29 de março, Roberto Leitão, Cite
14, foi palestrantes no VI Ciclo de Palestras, organizado pelo Prof. Brondani do Centro de Ciência
Rurais da UFSM. Com grande capacidade de comunicação, Roberto apresentou o Plano Diretor de sua
propriedade, a Agropecuária Corticeira. Diante do exposto o presidente Simm solicitou a Roberto que
faça um projeto para “plano diretor em propriedades citeanas” que poderá ser um programa do NICCertificação. No dia 30 de março, o presidente e a secretária da FEDERACITE foram recebidos pelos
citeanos que compõe o CITE 42. Com a participação de 19 pessoas entre citeanos e convidados,
Martha discutiu um roteiro para reuniões de CITEs. Carlos Simm apresentou os projetos da
FEDERACITE com destaque para os Núcleos de Inteligência Competitiva- NIC , o BPA, o novo site e o
leilão virtual que a entidade estará promovendo no dia 27 de maio durante a FENASUL. No dia 05 de
abril, FEDERACITE e Embrapa Pecuária Sul foram recebidas pela secretária de estado, Jussara
Cony, responsável pela pasta do Meio Ambiente no RS. Na oportunidade foi entregue um documento
com sugestões de ações que os produtores e técnicos ligados a estas entidades poderão trabalhar, para
atender o que está previsto no Pró BPA – Simm, apresentou o programa piloto desenvolvido pelo
APROCCIMA- CITE 120. Alexandre Varella Chefe-Geral do CPPSul falou nas linhas de pesquisa que
visam a produção e conservação dos campos naturais e a participação deste órgão no programa.
Ezequiel Rodrigues do Valle, Coordenador Nacional do BPA, relatou como está o programa em outros
estados e a formação do Comitê Gestor do Pró-BPA. Jussara Cony destacou a sinergia do BPA com os
programas do estado, que visam desenvolvimento com sustentabilidade. A boa receptividade das
apresentações foi ratificado com a designação do diretor do DEFAP, Roberto Ferron, como interlocutor.
Na visita feita a Secretaria Estadual da Agricultura, o grupo foi recebido por Cláudio Fioreze secretário
adjunto, que falou da importância da EMATER na implantação de programas como este, oportunizando
o relato de ações dos técnicos na realização do diagnóstico do projeto piloto na APROCCIMA. Para uma
maior integração e conhecimento dos programas do Governo do Estado e a possibilidade de
participação dos Citeanos nos mesmo, nova rodada de conversação deverá acontecer com data a ser
agendada em breve. Quanto ao patrocínio para o site, após a realização do Leilão virtual o assunto terá
maior desenvolvimento. Leilão Virtual em andamento com a abertura das inscrições, e uma
correspondência será enviado aos presidentes de CITE a aos citeanos para mobilização na inscrição de
animais e contato com possíveis compradores. As filmagens deverão acontecer dentro da previsão feita
no regulamento. Nos assuntos gerais relato da visita ao diretor do Parque Telmo Motta Jr e verificação
da boa situação do prédio da FEDERACITE perante o Parque de Exposições de Assis Brasil em Esteio.
EXPOINTER – Sugestões de assunto para o livro de 2011-“Desenvolvimento Sustentável da
Agropecuária”. Aino Jacques e Aurélio Marcantônio deverão coordenar o tema. Os dias de evento da
FEDERACITE serão 31 de agosto e 01 de setembro, com programação a ser definida. Roberto sugeriu
convidar, alem de universidades, as escolas técnicas para participar dos eventos da casa. Foi entregue
cartões de visita aos diretores presentes.
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Ações
Viagem Técnica


Congresso Internacional da Carne em Campo Grande-MS de 7 a 9 de junho de 2011. A viagem
deverá ser de avião e com visita somente ao Mato Grosso do Sul mais especificamente participar
do Congresso e visitar algumas propriedades que estão no BPA



Todas as ações da FEDERACITE e dos CITEs estão registradas no site www.federacite.com.br
sob a forma de notícias

Encerramento


Encerramento com avaliação positiva pelo presidente Carlos Simm.

Tarefa
 recursos para o leilão
 Empréstimo do auditório para uso na Expointer



Próxima reunião dia 27 de maio na sede da
FEDERACITE em Esteio.
Leilão Virtual após a reunião
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Cristiane

Status

