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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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CITE 120 – Renato Barreto Hoffmann
UNISINOS – Denise Righetto

Agenda
1- Apresentação do Projeto Leilão Virtual para o Sicredi.

 Pedro e Petruzzi.
2- Apresentação do Projeto da Unisinos

 Profª Denize Righetto
3- Seminário de São Francisco.
4- Propostas para a Fenasul.
5- Participação da Federacite no Programa ABC.

6- Assuntos Gerais
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

FEDERACITE

Assuntos
Ao iniciar a reunião o presidente Carlos, após relatar algumas tratativas relacionadas aos
assuntos da pauta, solicitou sugestão dos presentes para as datas do Leilão Virtual e encontro
de citeanos. Como o leilão terá que ser durante a FENASUL, para se ter acesso a
financiamentos, decidiu-se que o mesmo acontecerá dia 18 de maio às 16 horas. Quanto ao
encontro de Citeanos, este poderá ser na mesma data. Esta definição acontecerá na próxima
reunião de diretoria. Cada diretor da Federação convidará o presidente de seu CITE para
participar da reunião de diretoria dia 26 de março na sede em Esteio. A programação será
oportunamente divulgada. A visita ao Salão Internacional de Agro- Alimentos em Sial, Paris, terá
o apoio da Alflex. A feira acontecerá de 21 a 25 de outubro 2012. Carlos Simm buscará parcerias
com órgãos e empresas para a organização da referida viagem. Com relação ao XX Livro da
FEDERACITE, a ser lançado durante a Expointer, Aino Jacques deverá trabalhar em casos de
sucesso na atividade produtiva. Pedro Herter apresentou projeto relativo ao Leilão Virtual, que
após algumas adaptações será apresentado aos possíveis parceiros. A idéia é conseguir um
patrocinador e sensibilizar os citeanos a comercializar, pelo menos, parte de seus produtos no
referido evento. A FEDERACITE deseja que esta forma de comercialização seja referência em
qualidade dos produtos citeanos. No dia 08 de março durante a Expodireto a FEDERACITE e o
BRDE deverão firmar um termo de cooperação técnico. O objetivo é promover a colaboração
recíproca visando sinergia nas ações das instituições que assinarão o Termo, buscando o
desenvolvimento econômico do setor, mantendo a FEDERACITE informada sobre as linhas e
programas de financiamento que o BRDE opera e propiciando treinamento a participantes da
FEDERACITE sobre a documentação necessária para encaminhamento de solicitações de
financiamento ao BRDE. Portanto, os presentes estão convidados a participar da cerimônia.
Aino relatou sua participação no seminário que a Farsul promoveu, juntamente com o MAPA,
para debater práticas sustentáveis de produção que reduzam as emissões de carbono e
garantam o crescimento do setor com preservação ambiental - Programa ABC. O evento teve a
parceria do Banco do Brasil. Renato Hoffmann comentou o interesse que empresas alemãs têm
demonstrado na exploração de energia eólica e geotérmica. Joal relatou o encontro mantido com
os organizadores do Seminário MANEJO SUSTENTÁVEL DOS CAMPOS DE ALTITUDE, que
será realizado em São Francisco de Paula, dia 12 de abril. A organização é da SEMA,CITE 78 e
FEDERACITE com apoio da Emater e Sistema Farsul. Na parte da tarde a professora Denise
Righetto da NUTRITECH UNISINOS, apresentou o projeto do Instituto Tecnológico de Pesquisa
em Alimentos e Nutrientes Funcionais: “CARNE VERMELHA, PODE SER ALIMENTO
SAUDÁVEL? FUNCIONAL?”. Segundo a professora, os diferenciais dos produtos estão nos
micro nutrientes, a especialidade está na molécula. O Instituto vai trabalhar mais na pesquisa
aplicada. O que é saudável e o quanto é saudável? Abaixo um resumo da proposta do instituto
dirigido pela professora Denize. A reunião foi encerrada após a boa avaliação de todos. A
próxima será dia 26 de março e contará com a presença dos presidente de CITEs convidados
pelos diretores.
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Apresentação Professora Denize Righetto

Visão Atual da relação Alimento x Saúde/Doença
 A Ciência tem demonstrado a estreita relação da dieta com a Saúde/Doença Humana.
 Os componentes químicos e microbiológicos contidos nos alimentos são os responsáveis
pela relação saúde/doença da alimentação cotidiana.
 A forma de preparação dos alimentos também tem relação com aspectos de
saúde/doença.
 Os aspectos genéticos dos indivíduos são atualmente relacionados com a eficiência
nutricional da dieta.
 Para indicar a utilização de um alimento na dieta, e relacioná-lo com saúde é necessário
conhecer a composição química e a procedência deste.

Sugestão NUTRITECH
Objetivos:
 Estudar e conhecer a composição da Carne Brasileira/Gaúcha, do ponto de vista
Nutricional e Funcional. Relacionando com a saúde humana a luz dos novos conceitos.
 Esclarecer os consumidores sobre a importância da carne para a saúde humana.
 Colaborar para a agregação de valor na Carne Brasileira/Gaúcha, combinando a ciência
e a tecnologia e proporcionando o desenvolvimento de novos produtos mais saudáveis
aos consumidores.
 Verificar as possíveis diferenças entre boi confinado e boi no pasto.
 Comparar com a carne de Salmão de cativeiro
 Avaliar em diferentes cortes e tipos de cozimento a estrutura microscópica das fibras
musculares (determinação de maciez e suculência).
 Desenvolver receituário gastronômico realçando as qualidades encontradas na pesquisa.

Tarefas
 Enviar atas aos CITEs
 Convidar próxima reunião
 Tratativas Leilão Virtual
 Tratativas Fenasul
 Livro

Quem
Cristiane
Cristiane
Pedro Herter
Martha
Aino
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