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Carlos Roberto Simm
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Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
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Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Hilário Flori Jaeger
Antonio Cardoso Vogg
Luis Carlos Fetermann
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

Participantes – Entidades Parceiras
EMATER
EMBRAPA

SENAR
SEBRAE

Participantes - Convidados
X
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REDEA REMATES – Marco Antonio R. Petruzzi
REDEA REMATES – Fernando Petruzzi

Agenda
Assuntos

1. Retrospectiva do Mês e Relato de Ações
2. Apresentação do Folder e Site
3. Planejamento das Atividades 2011
4. Propostas dos Núcleos de Inteligência com Priorização dos Trabalhos
5. Ações do BPA e Forma de Adesão dos Cites
6. Assuntos Gerais
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Memória
 Após a apresentação do projeto leilão virtual a ser feito durante a Fenasul
pelos representantes do escritório Rédea Remates, Marco e Fernando
Petruzzi surgiram questionamentos como: como fazer a avaliação dos
animais, e quem poderia fazê-los, talvez a Emater
 A forma virtual tem menor custo. Primar pela qualidade, deve ser o
compromisso do citeano.
 Animais deverão ser identificados e de acordo com as exigencias da
SEAPPA
 Valor do leilão pela empresa em proposição é de R$4.000,00 a
R$5.000,00 na transmissão.
 Este custo é da banda. O escritório ganha na comissão de 10% sendo 5%
para cada parte. A Farsul, em Esteio cobra 3%
 O Cite que participar receberá um percentual.
 Garantia está na carta de crédito e na aprovação de cadastro bancário
 O numero de animais por evento deverá ser de 500 a 1000 animais; lotes
de 25 terneiros e o tempo de no máximo 2hs
 Uma comissão foi formada para dar continuidade as tratativas em reunião
marcada para dia 22 de fevereiro na Farsul.
ASSUNTOS GERAIS
Registro da presença da FEDERACITE nas posses da Emater e
Fepagro com João Carlos e Aino Jacques, respectivamente e visitas deverão ser
agendadas aos secretários da área e aos presidentes das empresas. Na
apresentação do site, onde cada Cite poderá ter um sublinck vinculado ao da
FEDERACITE ao preço de R$600,00 sem custo de manutenção apenas no caso
de reforma. Os presidentes de Cites deverão ser convidados para uma reunião
dia 14 de março para participarem do lançamento do site, do leilão na Fenasul e
outros assuntos. A programação deverá ser definida na próxima reunião dia 28
de fevereiro.
Apresentação e distribuição da cartilha da FEDERACITE elaborada
em parceria com a Emater
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Ações: Núcleos Inteligência Competitiva – NIC
Um órgão de apoio técnico à ação da FEDERACITE, coordenado por
um citeano de livre escolha do seu Presidente e integrado por representantes de
instituições que formam a infra-estrutura científica e tecnológica da
agropecuária do Rio Grande do Sul.
O QUE É O NÚCLEO?
 Subsidiar a Presidência na formulação das pautas e dos conteúdos do
processo de planejamento estratégico da FEDERACITE com vistas à
consecução dos objetivos estatutários e da sua VISÃO enquanto
instituição de fomento do desenvolvimento sustentável da agropecuária e
das pessoas que vivem no meio rural. Neste sentido o planejamento
estratégico da instituição tem duas dimensões: uma interna e outra
externa ao MOVIMENTO CITEANO.
QUAL É A FUNÇÃO DO NÚCLEO?
 Na DIMENSÃO INTERNA ao MOVIMENTO CITEANO, o NPE se ocupa
da capacitação competitiva dos estabelecimentos dos produtores
através da cooperação horizontal (com outros produtores) e vertical (na
cadeia de produção). A este respeito a atual gestão da FEDERACITE
elegeu as seguintes prioridades:
QUAIS AS PRIORIDADES DO NÚCLEO?
 Estimular a capacitação competitiva sustentável dos estabelecimentos
citeanos através da adesão voluntária aos programas da EMBRAPA e do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento denominados Boas
Práticas Agropecuárias, BPA, e Produção Integrada de Sistemas
Agropecuários em Micro bacias Hidrográficas, PISA;
QUAIS AS PRIORIDADES DO NÚCLEO?
 Estimular a constituição de Alianças Mercadológicas com base em
experiências exitosas como a da APROCCIMA;
 Estimular a diversificação da produção citeana em direção a atividades
de elevada densidade de valor e renda, como é o caso da pecuária
leiteira e da fruticultura;
 Estimular a constituição de novos CITEs;
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Ações
Tarefa

Quem

 Marcar reunião Conselho Fiscal

Cristiane

 NIC Certificações e Projetos

Roberto Leitão
José Alcindo

 Próxima reunião dia 28 de fevereiro na 10hs
sede da FEDERACITE em Esteio.

Ações Cristiane
Tarefa
 Atualizar a nominata e nº de telefone e celular dos presidentes
de CITEs e repassar ao presidente Carlos Simm
 Preparar material para Conselho Fiscal
 Listar empresas e levantar preços de produtos para a “lojinha”.
 Registrar documentos da FEDERACITE
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