FEDERACITE

Local & Data
Data: 26 de março de 2012
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
Reunião: 19
Participantes – DIRETORIA DA FEDERACITE
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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

Participantes - Convidados
CITE 54 – Sergio Fonseca
CITE 54 – Ramiro Martins Araújo
CITE 73 – Marco Petrucci
CITE 5 – Aurélio Marcantonio
CITE 111 – Fernando Hasmussen
CITE 110 – Paulo Ene
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Agenda
1 – Seminário em São Francisco de Paula.
2 – Leilão Virtual.
3 – Participação no Programa ABC.
4 – Programação Fenasul
5 – Encontro de Citeanos
6 – Assuntos Gerais


Escola UNISINOS – NUTRITECH



Treinamento BRDE-ABC



Indicação de Representantes às Câmaras Setoriais
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos
Na última segunda-feira do mês de março a diretoria da FEDERACITE se reuniu mais uma vez,
contando com a expressiva presença de seus diretores, para tratar de diversos assuntos como a
definição dos participantes convidados ao seminário SUSTENTÁVEL DOS CAMPOS DE
ALTITUDE; da data que será dia 19 de abril no auditório do Parque de Exposições em São
Francisco de Paula. O formato deste seminário servirá para que outros sejam realizados nas
demais regiões do estado gerando, por parte da diretoria, expectativas de atender algumas
demandas dos citeanos. Quanto ao Leilão Virtual, tratativas continuam na busca de um
patrocinador máster e as inscrições de animais já estão abertas, podendo ser feitas com a
Cristiane, na FEDERACITE. O regramento do leilão será disponibilizado via site e remetido por
e-mail para os CITEs. Quanto ao programa ABC, muitas dúvidas estão surgindo dificultando o
acesso aos recursos, talvez pela falta de conhecimento dos agentes financeiros, e como
credenciar os escritórios, para tanto, no dia 10 de abril, os técnicos habilitados pela Federação
participarão de um treinamento no BRDE. A participação da FEDERACITE na Fenasul será
através da realização do Leilão Virtual, dia 18 de maio, em horário a ser confirmado. O encontro
de Citeanos será dia 29 de maio na sede em Esteio o que permitirá, entre outros assuntos,
avaliar o resultado do Leilão Virtual. Os demais itens da programação serão brevemente
definidos e divulgados. Uma visita à NUTRITECH-UNISINOS será agendada após a elaboração
de uma proposta de projeto a ser elaborado. Conforme acordado no encontro anterior, esta
reunião contou com a presença de alguns presidentes de CITES, o que serviu para enriquecer o
dia e saber um pouco mais o que pensa e quer o citeano. Nota-se a dificuldade que alguns
CITEs tem em interagir com a FEDERACITE e esta com os CITEs. Foi amplamente discutido
como levar as informações até os citeanos. Temos um veículo de comunicação disponível em
todo o estado que é a internet, temos o site www.federacite.com.br, onde todas as ações da
FEDERACITE são divulgadas. As atas das reuniões são postadas via e-mail e no site são
colocadas no anexo da notícia da reunião. Cabe agora aos citeanos acessarem, caso não
tenham internet, poderão utilizar o apoio da Emater ou dos Sindicatos Rurais. O esforço que a
diretoria faz para atender e cumprir seus objetivos são muito grandes, mas a necessidade do
empenho e participação também por parte dos citeanos é essencial para motivar a continuidade
deste trabalho. Estas atas deverão ser lidas e comentadas nas reuniões de CITEs e
aproveitamos para solicitar um comentário de retorno à Federação o que nos permitirá saber se
estamos no caminho certo. Na avaliação sob a forma de comentário final, foi ressaltada a
importância da participação dos CITEs nas reuniões ordinárias e, para a próxima reunião no dia
30 de abril, estaremos convidando mais presidentes de CITEs.

Tarefas
 Enviar atas aos CITEs
 Convidar próxima reunião
 Tratativas Leilão Virtual
 Tratativas Fenasul
 Indicações para Câmaras Setoriais

FEDERACITE

Quem
Cristiane
Cristiane
Pedro Herter
Martha
Aino
Carlos

