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Rogério Auler
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia
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UNISINOS – Denise Righetto Ziegler
CITE 073 – Marco Petrucci
BANRISUL – Eron Pasqual Maroni – Gerente Executivo
BANRISUL – Antonio Cezar S. de Avila - Analista Unidade
BANRISUL – Alexandre Bervanger – gerente Agência Coliseu

Agenda











Livro – Capa, Titulo, Conteúdo, Patrocínio ( Papel + outras capas)
Cite do Ano
Propriedade Citeana de Ponta
Renovação dos convênios com adequações – EMATER, FARSUL, EMBRAPA, SEAPA, SEMA
Novos convênios – Juntos Para Competir, FETAG
Patrocínio Site – Ouro Fino, Allflex, Apassul, Pionner
Convidados Banrisul – Leilão Virtual
Professora Denise
Assuntos Gerais
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Assuntos
No dia trinta de julho de 2012, a diretoria da FEDERACITE se reuniu mais uma vez para tratar dos
assuntos da pauta acima. O presidente iniciou solicitando a leitura da ata da reunião anterior que foi
aprovada. Livro: Aino Jacques relatou a evolução dos artigos que comporão o XX Livro- “Experiências
Bem Sucedidas e Como Chegar Lá”. O presidente manifestou a idéia que depoimentos de citeanos
devam fazer parte dos artigos, pois considera estimulantes as experiências pessoais. Quanto ao patrocínio
da capa Willy confirmou que a empresa Celulose Riograndense mais uma vez participará como
patrocinadora máster da edição. Quanto a capa, Cristiane fará contato com a pessoa responsável pela arte
e com a editora para a finalização do livro. Cite do Ano: Roberto Leitão relatou que as regras foram
divulgadas e resta aguardar as inscrições. foi definida a Comissão de Avaliação composta por: Roberto,
Aurélio, Rogério, Carlos e Martha. Propriedade Citeana de Ponta: Como em anos anteriores mais de uma
propriedade foram indicadas para apresentação, este ano, serão convidadas as propriedades de Claudio
Ribeiro da Fazenda Palmeira em Camaquã, Hilário Jaeger da Fazenda Costa Larga em Cachoeira do Sul e
Vasco da Costa Gama da Fazenda Bonfim em Guaíba. Renovação de Convênio: Foi deliberada a
necessidade de renovar os convênios existentes com algumas adequações que serão sugeridas às
entidades conveniadas e, novos serão propostos à Fetag e ao Programa Juntos Para Competir. Patrocínio
do Site: Carlos encaminhará proposta de renovação destas parcerias e relatou a estrada da empresa
ALISUL como nova parceira. Hilário fará contato com a empresa KUHN para convidá-los a firmar parceria
no site da FEDERACITE. Com a idéia de fazer do leilão virtual na FEDERACITE uma tradição de negócio,
durante a Expointer acontecerá mais uma versão, para tanto, a diretoria do Banrisul foi convidada a
participar da reunião. Para iniciar as tratativas o presidente da FEDERACITE apresentou os dirigentes da
casa presentes e os membros da diretoria do Banrisul fizeram o mesmo. Estavam lá Eron Pasqual Maroni,
Gerente Executivo da Unidade de Negócios Rurais, Antonio Cezar S. de Avila, Analista da Unidade de
Negócios Rurais e Alexandre Bervanger, Gerente Agencia Coliseu. Com o objetivo de colocar esta
instituição em posição de patrocinador máster do evento, Carlos Simm apresentou os itens que
estabelecem o regramento do leilão, as possibilidades de participação das agências como financiadoras e
as possibilidades de interação com os vendedores e compradores dos animais ofertados. A diretoria ficou
de avaliar a solicitação em breve será retorno. Professora Denise da Nutritech- Unisinos, atendendo convite
da diretoria esteve na casa para definição de sua participação que deverá ser de duas apresentações no
evento da Expointer. A Programação Expointer: foram definidos os dias 27 e 28, nos turnos manhã e tarde,
para os eventos da FEDERACITE que terá como pauta a assinatura de parcerias e convênios,o
lançamento do livro, a assembléia ordinária com eleição da diretoria, as apresentações das Propriedades
Citeanas de Ponta e o concurso de Cite do Ano 2012. Palestras na modalidade Conversando Com... serão
feitas nestes dias. O Leilão Virtual será dia 31 à noite iniciando com a Professora Denise falando sobre
Carne Vermelha e Saúde. Nos assuntos gerais Carlos relatou o contato feito com o presidente Sperotto
que resultou na abertura de uma coluna no Jornal Sul Rural, da Farsul, para a FEDERACITE divulgar suas
ações. Quanto à eleição para diretoria da federação, conforme prevê os estatutos, Joal sugeriu a
continuidade da presidência o que permitirá a consolidação das ações planejadas. Carlos Simm aceitou
este desafio e deverá formar a diretoria que o acompanhará nos próximos dois anos. Nada mais a tratar
encerro esta ata ficando definida que nossa próxima reunião será dia 28 de agosto ocasião da assembléia
ordinária.

Tarefas
 Aluguel Auditório
 Assembléia FEDERACITE
 Programação Expointer
 Livro
 Cite do Ano
 Assunto Jornal
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Martha
Carlos, Pedro, Martha e Zeca
Aino, Carlos Martha e Cristiane
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