FEDERACITE

Local & Data
Data: 27 de junho de 2011
Local: Parque de Exposições Assis Brasil

Reunião: 10
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Carlos Roberto Simm
João Carlos Machado
Pedro Luiz Herter
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Hilário Flori Jaeger
Antonio Cardoso Vogg
Luis Carlos Fetermann
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

Agenda
1. Análise das Atividades do Período;
2. Encontro com Superintendente do Senar;
3. Livro 2011;
4. Programação da Expointer;
5. NIC- Abordagem na Expointer
6. Preparação para Assembléia da FEDERACITE
7. Assuntos Gerais
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Assuntos
Relato das atividades desenvolvidas discussões sobre a situação do mercado da carne com
ênfase as distorções que ocorrem na comercialização de carcaças deixando a desejar o
rendimento nesta modalidade de comercialização. Os participantes da viagem técnica relataram
a visita a Associação do Novilho Precoce de MS e a participação no Congresso Internacional da
Carne. Na programação da EXPOINTER. Roberto Leitão relatou a possibilidade de participação
das escolas agrícolas de sua região onde deverão designar alunos para participar do Dia
FEDERACITE e levar aos demais para discussões. Após a apresentação da justificativa da
ausência da Superintendência do Senar, Joal Rosa passou e relatar a sua participação na
reunião da Câmara Setorial da Carne. Dias 20 e 21 de julho, acontecerá o seminário de
planejamento das atividades. Carlos Simm comentou a necessidade de convidar algumas
pessoas para participar das reuniões de diretoria como o presidente da Emater, o presidente do
Sebrae, o presidente do Sicredi, bem como um forte apelo será feito junto aos CITEs para
garantir uma grande presença no dia da FEDERACITE para que a verdadeira troca de
informações entre Citeanos aconteça . Quanto ao livro as tratativas sobre o tema e os
participantes estão em perfeita sintonia e a data de lançamento confirmada para os dias 30 e 31
de agosto, durante a Expointer. As palestras que serão apresentadas terão os temas vinculados
aos textos do livro, portanto o assunto será “Agricultura Sustentável como Fator de
Competitividade”. O prazo de entrega dos textos do livro deverá ser dia 20 de julho para que haja
tempo para o processo de edição aconteça de forma adequada à importância do produto. Os
critérios para a escolha do CITE do ano será enviada aos CITEs para a escolha do CITE 2011.
Após confirmar a próxima reunião para dia 25 de julho a reunião foi encerrada com avaliação
positiva por todos.

Ações
19º LIVRO DA FEDERACITE
 Prazo de entrega dos textos dia 20 de julho
CITE DO ANO 2011.
 Enviar critérios aos CITEs

Todas as ações da FEDERACITE e dos CITEs estão registradas no site
www.federacite.com.br
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Tarefas
 Programação da Expointer





Empréstimo/ aluguel do auditório para uso na
Expointer
Elaboração do livro da FEDERACITE
Convidados para a s próximas reuniões
Próxima reunião dia 25 de julho na sede da
FEDERACITE em Esteio.
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Quem
Coordenadores do
NICs
Cristiane
Aino e Aurélio
Carlos

Status
Todas em
andamento

