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17 de setembro de 2012
Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS

Reunião: 25
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Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sérgio Fonseca
Francisco Abascal

X
X

X
X

Ricardo Daudt
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

Participantes - Convidados
X
X

SEMA – DEFAP – Roberto Ferron
EMATER - SEMA – Valdir Zonin

Agenda
Avaliação Expointer

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Leilão Virtual: Avaliação
Banrisul: Relatório e agradecimento
Livro: Solicitação do SENAR
Cite do Ano – Apenas 01 participou
Propriedade Citeana de Ponta.
Convênios – EMATER, FETAG, EMBRAPA, SEAPA, FARSUL, SEMA Renovar
Novos convênios – Juntos Para Competir,
Patrocínio Site – Ouro Fino, Allflex, Pionner, Apassul
Palestras: Denise Ziegler e Antonio da Luz
Programação Expointer: Relatório financeiro, Avaliação da programação
Assuntos Gerais:
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Assuntos
No dia dezessete de setembro de 2012, a nova diretoria da FEDERACITE se reuniu, pela primeira vez,
após a 35ª Expointer para avaliação dos eventos promovidos pela federação. Os temas trabalhados
acompanharam a pauta proposta iniciando pela avaliação do Leilão Virtual que não atendeu a pleno a
expectativa na oferta de animais, tendo como causas principais: falta de maior divulgação devido ao atraso
na confirmação por parte do patrocinador principal. Foi identificada certa morosidade na liberação da
documentação necessária para o encaminhamento do financiamento dos animais comercializados. O
relatório financeiro do leilão deverá ser completado no dia 18 de setembro e encaminhado ao Banrisul
juntamente com a documentação solicitada e uma carta de agradecimento pelos recursos disponibilizados.
O Senar fez uma solicitação de exemplares do XX Livro - “Experiências Bem Sucedidas e Como Chegar
Lá”. Este material é a contrapartida que a federação dá pelo patrocínio nesta edição. Na avaliação do
concurso do CITE DE ANO 2012, que teve a brilhante participação do CITE 73, concluiu-se que o material
com o regramento foi liberado muito tarde; é período de troca de diretorias e há pouca comunicação com
os cites. A Cristiane deverá intensificar os contatos com os cites utilizando todos os meios disponíveis a
partir desta data. As apresentações das Propriedades Citeana de Ponta consolidaram como evento que
mais atrai público pela real condição de propriedades diferenciadas e como referenciais em produção e
produtividade. É hábito da casa, no final da apresentação, o presidente entregar ao citeano um certificado
de PROPRIEDADE CITEANA DE PONTA. Neste ano, a proposta é realizar a entrega na reunião do cite na
propriedade certificada. As datas serão marcadas tão logo os calendários sejam definidos. Os convênios
assinados em solenidade no auditório Getúlio Marcantonio serão os temas que deverão ser trabalhados e a
principal demanda da FEDERACITE é desenvolver linha de pesquisa, para tanto, na próxima reunião cada
diretor deverá apresentar, como demanda de seu cite, que linha trabalhar. Quanto ao programa Juntos
Para Competir a solicitação é disponibilizar assistência técnica às propriedades citeanas a aos cites.
Parceiros no site: as compras serão prioritárias nestas empresas e deverão ser registradas junto à
secretaria da casa para subsidiar as informações e divulgar ações. Com relação às palestras, apesar de
baixo público atribuído à realização de vários eventos simultâneos na Expointer, teve total aprovação. Com
a Professora Denise será marcada uma visita com o objetivo de montar um projeto a ser trabalhado em
parceria. No Conversando com o Economista e para dar continuidade aos objetivos da diretoria, tratativas
com Antonio da Luz serão feitas para que se crie um programa de levantamento dos custos de produção
dos diversos produtos citeanos e estimular a utilização de mecanismos de proteção de preço através do
mercado futuro. O relatório financeiro relativo a todos os eventos da semana foi apresentado por Cristiane
e pela análise do representante do conselho fiscal Henrique Orlandi, foi considerado válido. A diretoria
cumprimenta a Cristiane pelo seu empenho na organização do mesmo. Pelo registro no livro de presenças,
circularam pela casa um bom número de citeanos representando diversos cites do estado. Roberto Ferron
diretor do DEFAP e Valdir Zonin da SEMA – Emater, participaram da reunião para definir as ações relativas
ao projeto a ser desenvolvido nos Campos de Cima da Serra. Nos primeiros dias de outubro os técnicos da
SEMA e uma representação dos produtores terão encontro em São Francisco de Paula para este fim. As
próximas reuniões serão em datas antecipadas sendo em outubro dia 15, novembro dia 19 e em dezembro
dia 17.

Tarefas
 Contato com os CITES
 Viagem
 Assunto Jornal
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Cristiane
Martha e Carlos
Carlos
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