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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
Sergio Fonseca
Francisco Abascal

Agenda
 Leitura ata anterior
 Visitas BRDE, AGDI e Câmara Setorial da Carne Bovina
1- Discutir a informalidade na bovinocultura e ovinocultura.
2- Apresentação do projeto do Campo Nativo.
3- Apresentação do Projeto de Rastreabilidade da APROCCIMA.
4- Posição da FEDERACITE quanto ao Instituto de Carnes e o Fundo.


Novo Site - Apresentação – Situação Atual



Visita Grupo Pão de Açúcar



Assuntos Gerais

1. Viagem – Relatório
2. Juntos para Competir – Desdobramentos
3.

Banrisul – Pagamento

4.

Comissões – Atualização
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Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos

A reunião foi iniciada com o registro do falecimento da Sra. Alayde Bastos Orlandi, mãe do diretor
Henrique Orlandi Jr e do ex-diretor da FEDERACITE, Hilário Flori Jaeger do CITE 125 e num 01
minuto de silêncio foi uma manifestação da diretoria. Correspondência com votos de pesar
deverá ser enviada às famílias. Os visitantes do BRDE, Ângelo Menegat e da AGDI, Moema
Nunes receberam um histórico do movimento e demandas dos produtores como, discutir a
informalidade na bovinocultura e ovinocultura, a apresentação do projeto do Campo Nativo e a
apresentação do projeto de rastreabilidade da APROCCIMA. Ângelo Menegat considera
importante a integração da FEDERACITE nos programas do Estado e a criação do Instituto de
Carnes permitirá o desenvolvimento de projetos que venham a atender as demandas da cadeia
produtiva. Moema Nunes considera urgente mapear a cadeia da carne para se conhecer as reais
necessidades do setor e identificar que linhas trabalhar. Anna Suñe ouviu do presidente Simm
que a FEDERACITE é favorável a criação do Instituto de Carnes e do Fundo para sua
manutenção, mas o gerenciamento do fundo deverá ser privado. Anna iniciou ressaltando a
participação da FEDERACITE aos trabalhos da Câmara Setorial e agradeceu o apoio da
federação no programa de cadastramento digital dos produtores, pois teve um espaço disponível
para esta ação durante a Expointer. Após passou a relatar as ações da Câmara Setorial da Carne
Bovina, enfatizando as tratativas dos programas da SEAPA como o de identificação animal,
iniciando como no Uruguai, brincando por categoria. Anna comentou também os programas de
incentivo que estão em elaboração visando melhorar a renda do produtor através de programas
de aumento da natalidade bovina, sempre apoiando programas sustentáveis principalmente na
conservação dos campos. Na apresentação do novo site que está em desenvolvimento e deverá
entrar no ar em breve foi esclarecida a necessidade desta renovação surgiu por problemas com o
provedor e visando proteger as informações ali depositadas. Rogério Lovatel, da Webde,
apresentou a proposta que teve algumas contribuições e as negociações terão continuidade após
o período de férias coletivas da empresa. Fabiana Farah, do grupo Pão de Açúcar e Márcia Dutra
de Barcellos, visitaram a APROCCIMA – CITE 120, dia 12 de dezembro, com interesse de
comercializar carne pelo sistema de aliança mercadológica. Para que a FEDERACITE possa
articular este fornecimento, um novo contato deverá ser agendado para se analisar a
possibilidade dos citeanos que estão fazendo BPA e estão organizados, venham atender este
mercado. Como ação das comissões Roberto Leitão está contatando com produtores e visitando
os prefeitos eleitos nos municípios da sua região para a formação de novos cites. Roberto
identificou grande desconhecimento do movimento citeano por parte dos técnicos da Emater.
Quanto a viagem realizada pela França, acontecerá hoje, às 18:30hs, na sede da Farsul, a
apresentação do relatório elaborado pelo Aguinaga, do Senar, com as contribuições dos
participantes da missão. Esta apresentação terá a presença do superintendente do Senar Gilmar
Tietböhl e do presidente da Farsul, Carlos Sperotto. A diretoria da FEDERACITE está convidada
a participar. Com a próxima reunião marcada para dia 28 de janeiro, encerro esta ata que deverá
ser lida nas reuniões de cite oportunizando a integração da federação com seus clubes filiados.
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