
Evento une cooperativas de produção 
da agricultura familiar da região
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Um dia para celebrar a intercooperação 
e a união das cooperativas de produção de 
alimentos da região. Essa foi a sexta-feira 
chuvosa deste dia 29 de junho, quando 
aconteceu o 2º Seminário Regional do 
Cooperativismo na Agricultura Familiar, 
que reuniu mais de 150 pessoas no Salão 
Paroquial de Passo do Sobrado. Com o ob-
jetivo de valorizar os produtores familiares 
e fortalecer as organizações cooperativas no 
setor produtivo, o evento contou com pales-
tra, depoimentos, troca de conhecimentos e 
ideias, dinâmica de integração e almoço de 
confraternização. O seminário é uma inicia-
tiva da Sicredi Vale do Rio Pardo, Unidade 
de Cooperativismo da Emater – RS, Sebrae 
– RS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
(STR) e Prefeitura de Passo do Sobrado. 
Conforme o presidente da Sicredi VRP, Hei-
tor Álvaro Petry, “é a partir da cooperação 

de pessoas e das organizações que vamos 
conseguir fortalecer a agricultura familiar 
e o setor como um todo”, destacou. O 
presidente ainda falou sobre a necessidade 
da continuação do apoio técnico, político e 
financeiro para ajudar a fortalecer o setor e, 
desta forma, concorrer com os setores maio-
res. Além disso, ele mencionou a iniciação 
à agricultura familiar e o empreendedoris-
mo agrícola feito através dos alunos das 
cooperativas escolares incentivadas pela 
instituição financeira.

As cooperativas de Passo do Sobrado e 
Vale Verde (Coopasvale), Vera Cruz (Coo-
pervec), Venâncio Aires (Cooprova) e Santa 
Cruz do Sul (Coopersanta), que também 
abrange outros municípios do Vale do Rio 
Pardo, fizeram as suas apresentações, mos-
trando um pouco do trabalho desenvolvido 
dentro das instituições. 

SEMINÁRIO

· CONSULTA POPULAR
O Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo 
(Corede/VRP) aguarda pela divulgação dos números oficiais 
da votação do processo de Consulta Popular 2018. A eleição 
dos cinco projetos prioritários ocorreu na semana passada nos 
23 municípios do Alto e Baixo Vale do Rio Pardo. A região será 
contemplada com mais de R$ 2,9 milhões no orçamento do 
Estado de 2019, que serão destinados via Consulta Popular. 
O presidente do Corede/VRP, Heitor Álvaro Petry, observa que 
a partir dos resultados será definida a forma do rateio dos re-
cursos. “Alimentamos a expectativa, para termos computados 
todos os dados da Consulta Popular, cujos resultados serão 
divulgados pelo Governo do Estado”, observou. Segundo ele, 
conhecidos os resultados da Consulta Popular, o Conselho Re-
gional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP) 
vai realizar uma assembleia no dia 27 de julho, às 13h30min, 
na sala 101 da Unisc, com a participação do coordenador 
estadual da Consulta Popular, Teonas Fabiano Baumhardt e 
técnicos das secretarias de Estado, para realizar o rateio dos 
recursos entre os municípios habilitados. “Temos a esperança 
de que todos os municípios do Corede tenham atingido o 
percentual mínimo de eleitores para participar do rateio de 
recursos. Pelo que temos observado, houve um engajamento 
muito grande de todos”, citou.
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