FEDERACITE

Local & Data
Data: 28 de setembro de 2015.
Local: Casa dos Cites – Parque de Exposições Assis Brasil

Reunião: 54

Participantes – DIRETORIA
X
X

Carlos Roberto Simm
Sergio Fonseca
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Carlos Fetermann
Willy Santarosa

X
X
X

X
X
X
X

Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Ricardo Daudt
Roberto Leitão
Maurício Tisato

Apoio X

FEDERACITE– Cristiane Garcia

Participantes – CONVIDADOS
X

EMATER – Jaime Ries

Agenda





Agronegócio em Debate – 40 Anos do Movimento Citeano
Avaliação do Evento Expointer
Prestação de Contas
Assuntos Gerais

FEDERACITE

X

X
X

Pedro Herter
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Narciso Barison
Iara Suñe
Fernando Rasmussen

FEDERACITE
Assuntos:
Aos 28 dias do mês de setembro de 2015 na sede da FEDERACITE, a diretoria realizou sua
reunião mensal para tratar de assuntos conforme pauta. Como na ultima Expointer foi lançada
a comemoração dos 40 anos do Movimento Citeano, nesta oportunidade contamos com a
participação do Jaime Ries da Emater que deverá nos auxiliar na elaboração da programação
dos diversos eventos que a diretoria pensa realizar no período, encerrando na próxima
Expointer. Jaime apresentou um projeto de organização de atividades comemorativas aos 40
Anos do Movimento Citeano, que tem como objetivo a realização de um conjunto de eventos
de caráter técnico-político, de abrangência regional, com o tema “AGRONEGÓCIO EM
DEBATE - 40 Anos do Movimento Citeano”. O público alvo são citeanos, produtores rurais
em geral, técnicos e estudantes de ciências agrárias, lideranças e outros. O período de
realização será de março a julho de 2016. Em possíveis locais de realização como Porto
Alegre, Vacaria, Cachoeira do Sul, Camaquã e Bagé. Foram sugeridos estabelecer uma
programação fixa para todos os eventos, com os mesmos palestrantes abordando temas
como sucessão familiar, relações humanas, gerenciamento das propriedades, novas formas
de organização do negócio, segurança das propriedades. Importante desmitificar que os
CITEs agrupam apenas pecuaristas. Necessário buscar parcerias e reforçar as existentes
como Emater, Juntos Para Competir, Sindicatos Rurais, Fepagro, universidades, Embrapa e
outras. Realizar, na Expointer 2016, um grande evento que será previamente divulgado nos
seminários regionais. Propor e apoiar a realização de eventos em municípios e regiões não
contempladas pelos seminários regionais. Tratar do tema nas reuniões dos CITEs. Sugere-se
que a FEDERACITE envie material para os CITEs, sobre a sua história. Pensar num evento
para a Fenasul. Contratar um assessor de imprensa para viabilizar e qualificar a relação com
a imprensa na divulgação dos 40 anos do Movimento e dos eventos, produzindo releases
para os veículos de imprensa. Produzir matéria de TV para o Programa Rio Grande Rural, da
Emater/RS, participação nos programas de rádio e no site desta entidade. Foi constituído um
grupo de trabalho para organização dos eventos, composto pelos seguintes componentes:
Jaime, Iara, Martha, Joal e Sérgio. Produzir um livro comemorativo aos 40 anos da formação
dos primeiros clubes; entrevistar pessoas que acompanharam o início do Movimento Citeano
como José M. Cachapuz e Pedro Martins, entre outros. Buscar informações na biblioteca da
Emater/RS. Utilizar materiais já produzidos pelo Joal e resgatar informações disponíveis nos
arquivos da entidade. Regionalizar a pesquisa e, para tanto, foi distribuída a relação da
localização dos CITEs para que sejam buscadas informações sobre a sua totalidade, ativos e
inativos, data de fundação, fundadores, etc..Para isto foi solicitado a colaboração dos
diretores na localização dos citeanos que possam contribuir par o resgate e registro em livro
com edição comemorativa a data em questão. Proposta a elaboração de um vídeo
institucional. Incorporar no logo da FEDERACITE imagem referente aos 40 anos da entidade.
Na próxima reunião da diretoria, apresentar a proposta formatada. Na prestação de contas do
evento da Expointer, Cristiane distribuiu o gráfico que representa o que a casa arrecadou e os
ganhos registrados. Com saldo positivo verifica-se que mais de 1.000 pessoas circularam nos
almoços servidos pela casa. Cabe aqui registrar que significativo numero de pessoas
participaram dos eventos promovidos por diversas entidades no Auditório Getúlio
Marcantonio. Com avaliação positiva à programação realizada, um limite de atendimento
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deverá ser respeitado para maior satisfação dos visitantes. A próxima reunião será junto ao
CITE 120, dia 23 de outubro, para entrega do certificado de Propriedade Citeana de Ponta de
2014 ao Aino Jacques, no Sitio do Pinheirinho, os interessados deverão confirmar presença
para organização do deslocamento do grupo. Com avaliação positiva encerro a presente ata.
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