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Data:
Local:

30 de abril de 2012
Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS

Reunião: 20

Participantes – DIRETORIA DA FEDERACITE
X
X
X
X
X

Carlos Roberto Simm
João Carlos Machado
Pedro Luiz Herter
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa

X

X

Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Hilário Flori Jaeger
Antonio Cardoso Vogg
Luis Carlos Fetermann

Participantes - Convidados
X

CITE 054 – Sergio Fonseca

X

CITE 078 – Ricardo Dauth

X

CITE 073 – Marco Petrucci

X

CITE 021 – Rafael Pufal

X

REDEA REMATES – Fernando Petrucci

Agenda
1.

SEMINÁRIO MANEJO DOS CAMPOS DE ALTITUDE
Avaliação
Nominar os grupos de trabalho
Elaborar calendário de ações

2.

LEILÃO VIRTUAL
Inscrições
Calendário de filmagens
Cronograma das demais ações

3.

ENCONTRO DE CITEANOS
Data do encontro
Programa

4.

ESPAÇOS PARA PRESIDENTES DOS CITES
Demandas
Sugestões

FEDERACITE

X

X

Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

FEDERACITE
5.

ENTREGA DO CITE DO ANO 2011- CITE 27

6.

ASSUNTOS GERAIS

Assuntos
Na última segunda-feira do mês de abril a diretoria da FEDERACITE se reuniu mais uma vez, para tratar
dos assuntos da pauta acima. O presidente iniciou a reunião com a apresentação dos presentes que foi
acompanhada de comentários sobre mercado de leite, comercialização de terneiros a outras categorias,
como ocorre nas feiras oficiais das diversas regiões do estado. Esta rodada de apresentações foi pela
presença de presidentes de CITEs que pela primeira vez participaram de evento na casa. Quanto ao
Seminário, foi destacada a expressiva participação de técnicos e produtores e para continuidade das ações,
Joal fará esboço de projeto, que com o Aino, nominarão e formarão os grupos de trabalho para dar início
implantação do programa a ser proposto. Em relação ao Leilão Virtual, está confirmada a data de 18 de
maio, sexta-feira, às 20 horas e a sala de lances será na sede da FEDERACITE, em Esteio. As filmagens
iniciarão ainda nesta semana. Como resultado da consulta aos presidentes participantes da reunião, o
encontro de citeanos será dia 25 de junho, segunda-feira, com a participação de citeanos e coordenadores
técnicos. O objetivo será trabalhar assuntos de interesse do setor, principalmente as expectativas quanto ao
futuro do movimento. A necessidade de trabalhar a consciência do produtor, que pode ser através de
palestras motivacionais e a importância de ressaltar que, somente na união ele será realmente forte e
outras ações, que deverão ser discutidas, serão os assuntos deste evento. Isto será decisivo para o
estabelecimento dos objetivos da diretoria. Nos Assuntos Gerais verificou-se a importância de credenciar
formalmente os escritórios, cujos técnicos foram treinados pelo BRDE para o Programa ABC. Apoiar a
Farsul nas tratativas para evitar a taxação nas exportações de gado em pé e para estreitar as relações das
duas casas, conforme prevê o protocolo de intenções firmadas durante a Expointer-2011, o Presidente
Carlos Sperotto será convidado para participar da reunião da casa dia 28 de maio ou assim que sua agenda
permitir. Sobre rastreabilidade, a FEDERACITE poderá ser piloto no programa da SEAPA por entender a
importância da participação do produtor no desenvolvimento do sistema em construção. Como nas reuniões
anteriores, foi discutido como levar as informações até os citeanos, sendo confirmado que, temos um
veículo de comunicação disponível em todo o estado, que é a internet, e nosso site www.federacite.com.br
disponibilizando todas as ações da FEDERACITE. As atas das reuniões são enviadas por e-mail e no site
são postadas no anexo da notícia da reunião. Cabe agora aos citeanos acessarem, caso não tenham
internet, poderão utilizar o apoio da Emater ou dos Sindicatos. Baseados na máxima de Getúlio
Marcantônio de que “as cercas devem dividir as propriedades e não os homens” a atual diretoria continua
no seu propósito de dar continuidade no programa de valorização e ampliação do movimento citeano. Com
avaliação positiva e a próxima reunião marcada para dia 28 de maio, os trabalhos foram encerrados.

Tarefas
 Enviar atas aos CITEs
 Convidar próxima reunião
 Tratativas Leilão Virtual
 Encontro de Citeanos

Quem
Cristiane
Cristiane
Pedro Herter
Martha e Zeca
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