FEDERACITE

Local & Data
Data: 16 de maio de 2013.

Local:

Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS

Reunião: 32
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Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sergio Fonseca
Francisco Abascal

Agenda
ENCONTRO DE CITEANOS







Conversando com Condorelli
Apresentação da COOPATER
Apresentação das atividades desenvolvidas pela
federação
Apresentação do novo site
Comunicação entre citeanos e diretoria
Troca de Experiências entre CITEs
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Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos

Aos 16 dias do mês de maio de dois mil e treze, na sede da FEDERACITE em Esteio, aconteceu mais uma
reunião de diretoria desta vez com a participação de citeanos representando 18 clubes que tiveram importante
participação no evento. Os trabalhos iniciaram pela manhã com o registro de presenças e atualização de
cadastro para melhor comunicação entre a FEDERACITE e os citeanos. Para andamento na programação o
presidente Carlos Simm deu as boas vindas aos participantes e de imediato passou a palavra a Sra. Ana
Annoni que apresentou a Coopater, cooperativa que tem como programa principal a prestação de serviços e
acessória técnica nas propriedades. Os interessados em maiores informações da Coopater terão, utilizando os
diversos contatos constados no site www.federacite.com.br. Na sequência, no Conversando com Condorelli, o
assessor técnico na área ambiental do Sistema Farsul, Eduardo Condorelli, após um histórico da elaboração do
novo código florestal, mostrou quais os desdobramentos daqui para frente. Condorelli alertou para a
necessidade de se fazer o CAR – Cadastro Ambiental Rural, diagnóstico da condição ambiental da propriedade
a partir do mapeamento georeferenciado. Através de uma simulação feita, verificaram-se as particularidades de
cada propriedade para atender o referido código. Na sequencia dos trabalhos, a diretoria apresentou suas
principais ações como a indicação de representantes em diversas Câmaras Setoriais da Secretaria da
Agricultura, a participação da coordenadora da Câmara Setorial da Carne Bovina - Anna Suñe. Entrega ao
CITE 73 em Santa Vitória do Palmar do troféu CITE DO ANO-2013. Quanto ao Projeto Campos de Araucária,
reuniões com produtores do CITE 78 em São Francisco de Paula e visita ao IBAMA foram as tratativas para
aplicação do mesmo. BPA, certificação e avaliação do programa piloto no CITE120 e a ampliação do programa.
Os demais assuntos foram apenas citados como VIAGEM TÉCNICA – FRANÇA em outubro de 2013 com
ênfase nas Indicações Geográficas. Participação da FEDERACITE no CONAGRO por Sergio Gomes da
Fonseca. Evento do CITE 14 onde Delfino Beck Barbosa representou a federação. A situação do prédio como:
adaptações nos banheiros; a colocação do medidor de energia; as portas e indicações de saída de emergência;
e a regularização perante a prefeitura de Esteio. A diretoria deverá entregar os certificados às PROPRIEDADES
CITEANAS DE PONTA-2012, tão logo as mesmas comuniquem suas agendas. O novo site está mais dinâmico
e deverá ser alimentado com a participação de todos os CITEs tendo espaço especial para cada um e está em
desenvolvimento o ícone para comercialização de produtos e serviços. A comercialização e anúncios para
citeanos não terá custo, para os demais será definida na próxima reunião de diretoria qual taxa deverá ser
cobrada. Margarete Herter, presidente do CITE 95 de Tupanciretã apresentou um caderno de anotações para
cada citeano usar nas reuniões e o mesmo será disponibilizado no site para os demais clubes. A avaliação do
evento e dos trabalhos entregue por escrito será trabalhada na próxima reunião da diretoria dia 24 de junho na
sede em Esteio. Nada mais a tratar encerro esta.
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