FEDERACITE

Local & Data
Data: 30 de setembro de 2014.
Local:

Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS

Reunião: 46
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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

Participantes – CONVIDADOS

Agenda
Assuntos:
Avaliação Expointer 2014
Relatório Financeiro do Evento;
Relatórios de Participações
Assuntos Gerais:
Viagem Técnica
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Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos:
Aos trinta dias do mês de setembro, na sede da FEDERACITE acontece mais uma reunião de
diretoria. Conforme pauta a reunião iniciou com a avaliação da Expointer sendo relatados alguns
problemas que ainda são encontrados para o acesso ao Parque, ficando claro que a Rodovia 448
aliviou o trafego reduzindo consideravelmente os congestionamentos. Na apresentação do
relatório financeiro Cristiane explica que devido as fortes chuvas ocorridas nos dois finais de
semana a arrecadação no fornecimento de almoços foi baixa. O auditório teve ampla ocupação
durante toda a semana e utilização noturna também. A modalidade de atendimento às cabanhas
que tem seus funcionários no parque durante todo o evento teve boa aceitação. Foi apresentado
o relatório feito por Fettermann que representou a federação em alguns eventos. Por não poder
estar presente nesta data registra-se relato enviado via e-mail. “Durante a Expointer tive a
satisfação de representar a FEDERACITE na apresentação da “Carta Mosaico do Agronegócio” Uma realização da SAI – Serviço de Inteligência em Agronegócios, apresentado pelo Diretor
Executivo da SAI Dr. David Teixeira; Na Associação Brasileira de Criadores de Ovinos da raça
Ideal quando do lançamento do livro “A Raça Ideal na Linha do Tempo”; No Ministério da
Agricultura – Embrapa – no lançamento de novas variedades de produtos hortícolas e forrageiras;
Na Solenidade de premiação dos “Destaques Correio do Povo Expointer 2014” realizado na
SOGIPA”. Para a próxima Expointer a idéia é ampliar a relação com empresas e cabanhas no
fornecimento de alimentação e maximizar o uso das dependências da casa. Carlos relata que
está organizando a viagem técnica da FEDERACITE que deverá acontecer no mês de novembro.
Nada mais a tratar encerro esta lembrando a todos que a próxima reunião será dia 27 de outubro.
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