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Carlos Roberto Simm
João Carlos Machado
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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

Agenda
1- LEILÃO VIRTUAL



Tratativas

2 – MANEJO DOS CAMPOS DE ARAUCÁRIA


Grupos de trabalho



Calendário de ações

3 – EXPOINTER


– ENCONTRO DE CITEANOS

 Data do encontro
 Programa
 Palestras




CITE DO ANO 2012
Critérios de Seleção
Regramento p/ participação







LIVRO
Conteúdo
Patrocínio
Autores
Capa



PROGRAMAÇÃO EXPOINTER

4 – ASSUNTOS GERAIS
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

FEDERACITE

Assuntos
No dia dois de julho de 2012, a diretoria da FEDERACITE se reuniu mais uma vez para tratar dos assuntos
da pauta acima. A reunião iniciou com a leitura da ata da última reunião. Nos comentários, foi relatada a
visita que alguns diretores fizeram à Farsul. No encontro esteve presente, além do presidente Carlos
Sperotto, o superintendente do Senar, Gilmar Tietböhl e os representantes da área técnica João Augusto
Telles e Antônio Aguinaga. Foi enfatizado no relato a importância desta interação e os desdobramentos que
serão praticados na sequência de ações conjuntas das duas Federações. A idéia de fazer novo leilão na
FEDERACITE durante a Expointer está em tratativa a partir da visita que o presidente fará, juntamente com
alguns membros da diretoria, à direção do Banrisul com o objetivo de colocar esta instituição em posição de
patrocinador máster do evento. Livro: definido os autores, conteúdo patrocínio e capa. Como próxima ação,
são os contatos com os autores. o título é “EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS E COMO CHEGAR LÁ”.
CITE DO ANO: foram definidos os critérios para concorrer com imediata divulgação. Foi aprovada a grade
de avaliação. Manejo dos Campos de Araucária: Joal está ultimando os detalhes e o cronograma de ações.
Com referência ao encontro de citeanos: programação e data estão em construção. A assembléia será
durante a Expointer. Foi amplamente discutida a qual a melhor forma de levar as informações da ações da
FEDERACITE diretamente aos citeanos, sendo sempre lembrado a importância do jornal O CITEANO que
por muito tempo serviu de elo de ligação entre a federação,os clubes e seus integrantes. Zeca Vieira
sugeriu o Jornal Sul Rural, veículo de grande abrangência entre os produtores ligados ao Sistema Farsul
poderia ser uma solução a este problema, ficando a cargo do Presidente consultar o presidente Sperotto na
possibilidade de se ter este espaço. Quanto a programação da FEDERACITE na Expointer, que está a
cargo de Martha, Zeca, Carlos e Pedro, deverá ser definida na próxima reunião, para a devida divulgação. A
viagem à França está em tratativas com Senar, SEBRAE, visando um subsídio aos citeanos conforme
regramento a ser divulgado em breve. A FEDERACITE deverá estar representada pelo presidente Carlos
Simm em missão técnica do Governo do Estado à Nova Zelândia e Austrália entre os dias 13 e 25 de julho.
Com a próxima reunião confirmada para dia 30 de julho encerro esta ata.

Tarefas
 Enviar atas aos CITEs
 Convidar próxima reunião
 Aluguel Auditório
 Assembléia FEDERACITE
 Programação Expointer
 Livro
 Cite do Ano
 Assunto Jornal

Quem
Cristiane
Cristiane
Cristiane
Martha
Carlos, Pedro, Martha e Zeca
Aino e Carlos
Roberto, Aurélio e Martha
Carlos
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