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Local & Data
Data: 26 de setembro de 2011
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
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Carlos Roberto Simm
João Carlos Machado
Pedro Luiz Herter
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Hilário Flori Jaeger
Antonio Cardoso Vogg
Luis Carlos Fetermann

X
X
X
X
X

Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

Agenda
 Avaliação da ação da FEDERACITE no exercício 2010/11;
 Subsídios e sugestões para o exercício 2011/12
INTERVENÇÕES CONFORME SEQÜÊNCIA
 Planejamento Estratégico – Joal de Azambuja Rosa
 Tecnologia – Aino Jacques
 Certificação – Pedro Herter
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Assuntos

A reunião iniciou com a apresentação do relatório financeiro das atividades
da Expointer e leitura da Ata da Assembléia para contribuições. No
transcorrer o presidente solicitou a cada um dos presentes uma avaliação
do evento Expointer, iniciando por Joal que ressaltou as inovações feitas
na programação e apresentação da casa, Henrique lamentou não ter
participado da programação em virtude de problemas particulares. Luis
Fernando parabenizou pelas atividades. Roberto sugere a criação de um
tipo de ala jovem nos cites. Rogério considera a assinatura de convênios
como o ponto alto pela divulgação proporcionada. Antonio comentou como
positiva a movimentação de pessoas na casa. Willy acha que não foram
positivas as inovações por não trazer os citeanos e discordou nas
cobranças feitas no cafezinho. Aurélio considerou muito bom o momento e
as novidades implantadas. Pedro acha que houve um crescimento em
todos os pontos. Aino disse que a assinatura de convênios foi positiva
como também a movimentação que teve na casa. Martha propõe criar um
diferencial para o citeano e programar um evento com maior participação
dos mesmos em outra data. Carlos destacou a qualidade das palestras e
acha que devemos mobilizar os citeanos a lerem os livros que a
FEDERACITE publica. Na seqüência Joal - NIC planejamento, apresentou
sua proposta conforme detalhes no quadro abaixo. Pelo NIC tecnologia,
Aino Jacques sugere a elaboração de seminários técnicos específicos para
atender as necessidades básicas do produtor. Pedro Herter – NIC
certificações, sugere ter critérios e cuidados na implantação de programas
de certificação, principalmente pelas dificuldades na sua continuidade.
Willy fará contato com a origem dos CITES na França, para que a viagem
técnica que a entidade está propondo oportunize uma troca de
experiências. O presidente solicitou que cada diretor registrasse algumas
propostas para a FEDERACITE trabalhar neste segundo ano de gestão.
Encontramos várias sugestões relativas a problemas estruturais do Parque
e a retomada do jornal e das regionais como forma de mobilizar, retomar e
criar novos CITEs. Após avaliação positiva por todos encerro a presente
ata comunicando que a próxima reunião será dia 24 de outubro.
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Ações AVALIAÇÃO DA AÇÃO DA FEDERACITE - EXERCÍCIO 2010/2011
 Positiva;
 Forte atuação na articulação com:
 Governo;
 Entidades de representação;
 Infra-estrutura de apoio científico e tecnológico;
 Reposicionamento da marca FEDERACITE
 Como entidade de mobilização à capacitação competitiva do setor;
 Ênfase na dimensão setorial da competitividade;
 Posições de vanguarda e liderança institucional
 Visão Estratégica moderna (p/lograr sucesso na competição globalizada)
 Sustentabilidade
 Diferenciação
 Qualidades intrínsecas e identidade cultural – d(n)os produtos e serviços
 Certificações
 Percepção do público interno
 Está informado?
 Compartilha da Visão da FEDERACITE?
 Postura: indiferente? passiva? receptiva? pró ativa?
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SUBSÍDIOS E SUGESTÕES À AÇÃO DA FEDERACITE
BPA - “Investir” em pelo menos mais dois CITEs VITRINES emuladoras (p/por em
marcha o programa e forçar o rompimento da aparente inércia do setor público):
 Grande Região Nordeste - CITE 120;
 Grande Região Norte - CITE No?
 Grande Região Sul - CITE No?
1. ADEQUAÇÃO AMBIENTAL - Colocar em marcha o Convênio com a SEMA em
especial no que respeita a regularização (NEGOCIADA) do chamado passivo
ambiental. Usar a figura dos CITEs VITRINES (de preferências que não sejam os
mesmos do BPA);
2. ABC - FEDERACITE
já existe o programa Agricultura de Baixo
Carbono/BNDES de financiamento em condições vantajosas. A FEDERACITE,
no caso, articularia os produtores (penso que a maioria não tem informações a
respeito) e parceiros (empresas compradoras e fornecedoras, assistência técnica,
SEMA, SEAPA e MAPA – este quer formar multiplicadores das tecnologias ABC)
– Vide Anexo 1. Aqui também seria usada a figura dos CITEs VITRINES, ou dos
PRODUTORES VITRINES ;
3. FAROL TECNOLÓGICO - Colocar em marcha o Convênio com a EMBRAPA no
que respeita a realização de EXPERIMENTOS e DIAS DE CAMPO em
estabelecimentos citeanos;
4. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - realizar em 2011 (FEDERACITE,
SEMA e instituições afins) seminário com foco no estado da arte do tema (no
Brasil) . Do evento deverão sair os elementos para definir as ações de
competência dos setores público e privado necessárias de serem adotadas para
a implantação do referido pagamento;
5. NIC PROJETOS - ativar com urgência:
 Alternativa 1 – Designação de um novo coordenador (com
conhecimento para prospectar recursos);
 Alternativa 2 – Presidente e os atuais coordenadores assumem as
atribuições compartilhadamente de forma a não onerar uma ou
outra pessoa em demasia.
 Prioridade 1 – Prospecção de fontes financiadoras de projetos
potenciais e dos que a FEDERACITE venha a definir a, partir desta
Reunião.
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Todas as ações da FEDERACITE e dos CITEs estão registradas no site
www.federacite.com.br

Tarefas
 Adquirir um mapa RS para estudo da situação
geográfica dos CITEs em funcionamento
 Contatar com a coordenação das escolas
agrícolas
 Contatar com a empresa Ouro Fino
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Quem
Cristiane
Martha
Carlos

Status

