FEDERACITE

Local & Data
Data: 27 de outubro de 2014.
Local:

Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS

Reunião: 47
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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
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Participantes – CONVIDADOS

Agenda
Assuntos:
Avaliação das Eleições 2014
Perspectivas para o RS;
Situação do Setor X Eleições
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 vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, na sede da FEDERACITE
acontece mais uma reunião de diretoria. Conforme pauta a reunião iniciou com a avaliação da
eleição presidencial, do resultado na eleição de uma cadeira do estado no Senado Federal, da
representatividade do setor na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa. A surpreendente
eleição de José Ivo Sartori para governador mostra a consciência do eleitorado gaúcho na
reorganização do estado que passa por grande dificuldade financeira. Comentários foram feitos
também com relação à difícil situação do país baseados na elevação da inflação, nos baixos
índices de crescimento e principalmente no descaso do governo com o setor produtivo. Segundo
alguns diretores este ano não é indicado para investimento e a taxa de desemprego deverá ter
aumento gradativo e preocupante durante o ano. Carlos relata que está organizando a viagem
técnica da FEDERACITE que deverá acontecer no mês de novembro. No roteiro a comitiva
visitará propriedades referencia no sul do estado. Em Aceguá, na Fazenda Paraíso, do CITE
126, os citeanos conhecerão a propriedade de administração familiar gerenciada pela Família

Zuliani que foi condecorada pela FEDERACITE como “Propriedade Citeana de Ponta – 2014”
pelo seu excelente trabalho na produção agrícola e na terminação de novilhos precoces a
pasto. No transcorrer da viagem está programado visitas a propriedades e instituições de
pesquisa e fomento pecuário no Uruguai. A programação está em fase de finalização e as
inscrições encerradas. Vale ressaltar que o Programa Juntos Para Competir está compartilhando
da organização e subsidiando as despesas de transporte e hospedagem. Nada mais a tratar
encerro esta, lembrando a todos que em razão da viagem que acontecerá de 16 a 21 de
novembro, a próxima reunião será dia 15 de dezembro, encerrando o ano de 2014.
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