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Agroindústria no foco da região
Seminário realizado em Vera Cruz recebeu técnicos e empreendedores de 39 municípios assistidos pela Emater
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No Clube Vera Cruz, mais de 150 pessoas conferiram explanações sobre aspectos sanitários e legais

CArolinA AlmeidA
redacao@jornalarauto.com.br

Legalização abriu portas 
para novos mercados

APrendiZAdo

NEGÓCIOS NO CAMPO

Bolos, pães e rocamboles da Agroindústria Jost atraíram no evento

Oportunidade ímpar para 
conhecer sobre o Programa 
Estadual da Agricultura Fa-
miliar, o papel da Emater/
RS-Ascar na legalização dos 
empreendimentos familia-
res, a atuação do Cisvale na 
região, e as exigências quanto 
a produtos de origem animal 
e origem vegetal. Essas foram 
as temáticas abordadas no 
1º Seminário Regional de 
Agroindústrias, realizado no 
Clube Vera Cruz na manhã 
de terça-feira. Mais de 150 
pessoas vindas de 39 muni-
cípios prestigiaram o encon-
tro, com direito a compra de 
produtos feitos por agroin-
dústrias da região. “Nossa 
intenção é promover a inte-
gração e troca de informações 
entre as agroindústrias, e 
aproximá-las dos serviços de 
inspeção para facilitar a lega-
lização do empreendimento”, 
frisou o assistente técnico 
da Regional da Emater de 
Soledade, Olívio Faccin. O 
evento inédito teve o apoio 
da Prefeitura de Vera Cruz e 
do Arranjo Produtivo Local 
(APL) de Agroindústria de 
Alimentos da Agricultura Fa-
miliar do Vale do Rio Pardo, 
que divulgou a plataforma de 

comercialização Daqui.
Em Vera Cruz, informa 

a Emater local, existem 15 
agroindústrias legalizadas 
e cinco com o processo em 
andamento. Isso passa pelos 
aspectos tributários, pre-
videnciários, ambientais e 
sanitários. Liane Tornquist 
é uma das empreendedoras 
do município em fase final de 
legalização da agroindústria 
de embutidos e defumados. 
Há dois anos ela tratou de 
adequar as instalações, em 
Entre Rios, e agora aguarda 
a liberação de alguns docu-
mentos para estar com tudo 
em dia. 

Quem já provou os produ-
tos de Liane, aprova. Com a 
legalização, disse ela durante 
o seminário, é a seguran-
ça que faltava para vender 
os embutidos e garantia de 
procedência aos clientes. 
Com isso, além de atender 
aos clientes em Vera Cruz, 
Liane projeta a participação 
em feiras, como a Expoagro.

Há oito anos, o vera-cru-
zense Rukart Jost tem a 
agroindústria de panifícios 
da família legalizada. Co-
meçou como uma alterna-
tiva ao tabaco. Com área 
pequena na propriedade em 
Linha Fundinho, ao invés de 
pensar em novo cultivo, ele 
e a esposa, Adelaide, apos-
taram no empreendimento 
para fabricar bolos, pães, 
bolachas, rocamboles. Hoje 
em dia, Rukart planta ape-
nas 15% de fumo, do total 
que cultivava há quase uma 
década. Parar de vez ainda 
não, porque no campo, o 
tabaco representa garantia 
de renda aos agricultores.

Rukart esteve presente 
na feirinha que comercia-
lizou produtos durante a 

programação do seminário 
regional, nesta terça-feira. 
Ele garante que a legaliza-
ção abriu portas. O mercado 
dele está em Santa Cruz, 
Vera Cruz e Vale do Sol, 
com especial atenção para a 
merenda escolar e as feiras. 
A Agroindústria Jost pro-
duz uma média de quatro 
mil unidades por mês, de 
produtos variados. No even-
to promovido pela Emater, 
ele valorizou o momento 
de troca de informação e 
orientações. “Para quem 
vem escutar, ouve na prática 
como funciona”, reflete ele, 
realçando a possibilidade de 
aprender, de tirar dúvidas e 
de trocar ideias com quem 
vivencia tudo isso no dia 
a dia.

Além de valorizar o potencial 
das agroindústrias, a chefe 
do escritório local da Ema-
ter/RS-Ascar, Mirna Weber, 
destaca que o seminário foi 
importante por aproximar os 
empreendedores dos técni-
cos da Emater, Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, ór-
gãos de fiscalização vegetal 
e animal, além de esclarecer 
dúvidas e oportunizar novos 
conhecimentos.

A programação foi formada por diversas palestras e por 
momentos de questionamentos dos participantes. A médica 
veterinária da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca 
e Cooperativismo (SDR), Neusa Barbosa Castro, falou sobre 
o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), seus 
objetivos, suas formas de acesso, Selo Sabor Gaúcho, entre 
outros aspectos. “O Programa é da SDR, mas é executado pela 
Emater, nossa conveniada, que faz o cadastro dos agricultores 
no Programa. O cadastro é importante porque a partir dele a 
gente sabe que existe um empreendimento, ou a intenção de 
criar um, e o Estado pode auxiliar neste projeto”, explicou. 

PrimeiroS PASSoS

AGendA

· emATer
Na terça-feira, dia 26, ha-
verá reunião no Grupo de 
Mulheres Rurais de Linha 
Alta, às 14 horas, na casa 
da sócia Sonia Petry. E no 
dia 27, reunião no Grupo 
de Andréas, a partir das 14 
horas, no Ginásio. 

· APoSenTAdoS
No dia 6 de julho acontece 
o Encontro Regional de 
Aposentados. O evento 
será realizado na sede do 
Juventude Unida, em Linha 
Henrique D’Ávila, interior 
de Vera Cruz, sendo promo-
vido pela Sindical Regio-
nal do Vale do Rio Pardo. 
A programação inicia às 
8h30min. Ingressos podem 
ser adquiridos no valor de 
R$ 15. Reservas podem 
ser feitas na secretaria do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Vera Cruz. 
Haverá ônibus gratuito no 
interior. Inscrição anteci-
pada para quem depende 
do transporte coletivo para 
melhor organização. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-1187.

BAileS e FeSTAS

· SÃo JoÃo i
A Comunidade Luterana 
Paz, da Esquina Koelzer 
convida para o almoço de 
confraternização e festa da 
colheita que ocorre neste 
domingo, dia 24 de junho. 
Às 10 horas culto de louvor 
e ao meio-dia almoço, com 
carnes variadas, saladas 
diversas e buffet de sobre-
mesa. O valor do ingresso 
é de R$ 20 (adulto) e de R$ 
10 (crianças até 12 anos). A 
partir das 13h15min have-
rá bingo.

· SÃo JoÃo i
A presidente Sidelga Put-
zke convida suas sócias e 
as demais pessoas para 
a festinha de São João, 
no  domingo, dia 24 de 
junho, no Clube Vera Cruz, 
com início às 9 horas, com 
jogo de bolão de mesa. Ao 
meio-dia, almoço grátis 
para as sócias e as de-
mais pagam R$ 25. A partir 
das 13h30min, baile com 
animação da Banda KM. 
Convidamos também os 
caipiras da Associação Sete 
de Junho, de Dona Josefa, 
para a festinha. 


