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Agenda
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Levantamento de assuntos a serem trabalhados no próximo ano

Assuntos
Aos dezesseis dias do mês de dezembro a FEDERACITE reuniu sua diretoria para o último encontro do ano
de 2013. Ao dar início aos trabalhos o presidente solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que foi
aprovada por todos. De forma participativa passamos ao tema proposto que iniciou pela idéia de convidar o
representante da Famurs, Mario Ribas do Nascimento, para as tratativas de organização do seminário com
os secretários municipais de agricultura, no mês de março. Para fevereiro, convidar Francisco Signor,
Superintendente Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul para, juntamente com o técnico responsável
pelos projetos no MAPA, participar da reunião com o objetivo de nos orientar na elaboração dos mesmos. A
diretoria está aguardando as datas para entrega dos troféus definidos na Expointer, pois estas deverão ser
feitas em reuniões dos citeanos agraciados. A viagem técnica, que visa visitar o programa integração
lavoura e pecuária, desenvolvido, a mais de dez anos, numa propriedade em Tupanciretã, deverá acontecer
em outubro. A idéia é participar do dia de campo e aproveitar a oportunidade para outras visitas de
interesse. Houve sugestões como a sede da Embrapa em Bagé, a estação do Inia, em Trinta e Três, no
Uruguai e conhecer as pesquisas do Professor Brondani na UFSM. A viagem será em ônibus o que
permitirá maior interação entre técnicos e produtores. O roteiro deverá ser construído levando em conta o
tempo para o percurso e a importância dos assuntos a serem tratados. A produção de terneiros com a
qualidade que o mercado almeja foi outro assunto levantado. Manejo sanitário, nutricional, programas de
reservas de alimentos, parcerias comerciais com terminadores, deverão ser tratados em momento a ser
definido. A FEDERACITE convida os citeanos a visitarem o site e utilizarem as oportunidades de negócios e
o espaço para divulgação de eventos ali disponibilizados. Nos assuntos gerais foram relatadas as tratativas
para declarar a federação como entidade de utilidade publica, foram avaliadas como positivas as atividades
realizadas na casa fora períodos de eventos no parque e definidos alguns critérios para compor o cartão do
citeanos, cuja criação está em andamento. Nada mais a tratar, encerramos os trabalhos em ambiente de
confraternização, certos que os desafios do próximo ano, serão bem-vindos. A próxima reunião será dia 27
de janeiro de 2014.
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