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AGENDA 2020 - Paulo de Tarso
Helu Web Systemas – Marco Auréllio dos Santos

Agenda
Assuntos














Formação dos Grupos de Inteligência Competitiva
Redesenho do site
Criação de novos CITEs, como?
Cartilha é uma ferramenta?
Certificações de propriedades. O que certificar e como?
Formas de comercialização dos produtos citeanos.
Leilão da Federacite na próxima Fenasul
Temas e assuntos para viagens técnicas. Quando fazer?
Ações de marketing.
Agendar entrega do Troféu CITE DO ANO.
Diferença entre Panejamento e Agenda
Assuntos Gerais
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Memória
 A empresa
Helu Web Systemas que trabalha a configuração e
formatação de sites apresentou sua proposta que foi aceita e deverá, ser
reformulado o Site da Federacite permitindo uma maior intervenção pela
Cristiane para torná-lo mais dinâmico e informativo.
 Apresentação do esboço de uma cartilha pelo coordenador do Núcleo de
Inteligência em Tecnologia, Aino Jacques. A cartilha deverá ser editada
pela Emater.
 Criação de novos cites; deverá ser reforçado no convênio com a Emater e
poderá ser de qualquer produto desde que haja uma afinidade entre os
integrantes do grupo.
 Na Expointer, premiar o coordenador técnico a exemplo do CITE DO
ANO.
 A possibilidade de o presidente visitar o governador eleito, para
apresentar os projetos Federacite, foi aceita por todos.
 Colocar um ponto de venda de produtos com marca Federacite permitiu
listar o que pode ser comercializado para se fazer um levantamento de
preço e sua viabilidade.
 Os produtos sugeridos como camisetas, bonés, chapéus, poderão ser em
material que tenham proteção solar e todos os objetos terão o símbolo da
Federacite.
 A formação dos Grupos de Inteligência Competitiva, na próxima reunião o
assunto será melhor trabalhado.
 Leilão da Federacite na Fenasul 2011, o presidente deverá falar com
Petrucci para que ele participe de uma reunião de diretoria para
apresentar seu projeto.
 Para se conhecer as diversas formas de comercialização dos produtos
citeanos, será feito um levantamento destes sistemas o que possibilitará
um intercambio de informações permitindo que todos os cites tenham
uma reserva financeira para a participação nos eventos da Federacite
como viagens técnicas, seminários.
 As viagens técnicas, quando fazer, para onde, trabalhar o assunto na
próxima reunião.
 Certificações de propriedades, o que certificar e como as possibilidades
como sanitária, gerencial, sistemas de produção, deverão ser por meio de
ações educativas e não punitivas sempre por livre adesão.
 Apresentação do Aino sobre a sua viagem à Inglaterra.
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PALESTRA: Diferença entre Agenda e Planejamento”- Paulo de Tarso Pinheiro
Machado


Na apresentação de Paulo de Tarso da Agenda 2020, verificou-se a diferença
entre a elaboração de planejamento ou agenda para a Federacite.



Nos dois sistemas ficou claro a necessidade da participação de todos o que
permitirá um conhecimento das possibilidades e expectativas dos citeanos bem
como o comprometimento dos mesmos, aos projetos e programas a serem
desenvolvidos

Ações
Tarefa

Quem

Cristiane
 Troféu CITE DO ANO dia 10 de
novembro em Lagoão,
 Pesquisar valor de micro onibus
 Repassar a todos para inscrição.
 Proxima reunião dia 29 de novembro na
sede da Federacite em Esteio.
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