
Embutidos podem ter mercado ampliado
Município de Vera Cruz adere ao Susaf/RS e possibilita agroindústrias locais a expandirem negócios e vendas para todo território gaúcho
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Apesar de ter reduzido a produção em janeiro, Silva não descarta possibilidade de expansão

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

O QUE É PRECISO

INCENTIVO E AVANÇO
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Documentação para creden-
ciamento das agroindústrias 
na Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Rural (SDR):
 
| Ofício do Serviço de Inspe-
ção Municipal (SIM) indican-
do a agroindústria;
| Termo de responsabilidade 
do proprietário da agroin-
dústria;
| Declaração de enquadra-
mento no Programa Esta-
dual de Agricultura Familiar 
(PEAF);
| Declaração de enquadra-
mento como estabelecimen-
to familiar de pequeno porte 
equivalente;
| Declaração de conformida-
de emitida pelo Responsável 
Técnico da agroindústria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 281/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, atra-
vés de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este Edital, DA 
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO 
EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 12.910/2019, 
Edital de Homologação nº 145/2015, prorrogado pelo Decreto nº 5.584/17, 
Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de cargo efetivo no 
seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os seguintes cargos: 

AUXILIAR DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
Concurso nº 142
2º ANTONIO PADILHA TAVARES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Concurso nº 150
26º VERACI  ABLING

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato de nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. Os 
nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Administração 
da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipulado 
será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 18 de janeiro de 2019.
GUIDO HOFF, Prefeito Municipal.

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 005/2019

GUIDO HOFF, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Gran-
de do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a população, 
associações representativas de segmentos da sociedade, Vereadores e 
demais interessados, para Audiência Pública no dia 07 de fevereiro de 
2019, às 14h, no plenário Ervino José Schaefer,  na Câmara de Verea-
dores de Vera Cruz, situada na Av. Nestor Frederico Henn, nº 1580, para 
apresentação e discussão da Revisão e Complementação do Plano Mu-
nicipal de Resíduos Sólidos do Município de Vera Cruz.

Vera Cruz, RS, 18 de janeiro de 2019.

GUIDO HOFF, Prefeito Municipal.

A fim de possibilitar a am-
pliação do mercado para a 
venda de produtos de ori-
gem animal fabricados pelas 
agroindústrias, a Prefeitura de 
Vera Cruz concluiu o processo 
de adesão ao Sistema Unifica-
do de Sanidade Agroindus-
trial Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte (Susaf/RS). A 
portaria da Secretaria Estadual 
de Agricultura foi publicada 
no Diário Oficial do Estado no 
dia 4 de janeiro.

Desta forma, as agroindús-
trias que aderirem ao sistema 
poderão vender produtos, 
não somente no domínio mu-
nicipal, mas sim para todo o 
estado gaúcho. A partir de um 
decreto emitido em setembro 
do ano passado, ficou mais 
fácil o processo de adesão dos 
municípios, alterando antigas 
regras. Com as novas norma-
tivas não serão mais realizadas 
auditorias prévias por parte 
do Estado, segundo explica 
a veterinária Mariana Moser 
Landesvater, responsável pelo 
Sistema de Inspeção Municipal 
(SIM) em Vera Cruz. 

“Agora, o processo se dará 
por meio de análise documen-
tal das empresas”, salienta. 
“No entanto, passa a ser res-
ponsabilidade do município 

garantir que as agroindústrias 
estejam estruturalmente pre-
paradas e de forma correta, 
garantindo as condições higiê-
nico-sanitárias dos produtos 
oferecidos, a inocuidade, a 
segurança e qualidade dos 
produtos”, sublinha. Assim, 
Mariana alerta que torna o 
trabalho do SIM ainda mais 
criterioso.

A liberação é somente para 
produtos de origem animal 
processados e embutidos. Não 
se enquadrando abatedouros 
e nem frigoríficos, cujo proce-
dimento continua no modelo 
antigo. 

AGROINDÚSTRIAS 
REGISTRADAS
Atualmente, o município 

conta com sete agroindústrias 
registradas, sendo dois abate-
douros, uma casa de mel e qua-
tro fábricas de conservas de 
produtos cárneos (embutidos). 
Uma granja avícola está em 
processo de legalização. Des-
tas, as quatro agroindústrias 
de embutidos, desde o tempo 
em que se dialogava sobre a 
adesão ao Susaf/RS, mostra-
ram-se interessadas. Porém, 
nenhuma ainda entrou com o 
encaminhamento para aderir, 
segundo a veterinária Maria-
na Moser Landesvatter.

DE OLHO NO MERCADO
Assim como os demais pro-

dutores de embutidos, Osmar 

da Silva, proprietário da Agro 
66, tem interesse em aderir 
ao Susaf/RS. O morador de 
Linha Henrique D’Ávila, que 
possui estabelecimento fami-
liar há cinco anos, se informou 
sobre a adesão e diz que os 
trâmites não são fáceis, tendo 
em vista a parte documental. 
Apesar disso, ele vê o Susaf 
com bons olhos, pois há pos-
sibilidade de ampliar o mer-
cado, mesmo havendo outros 
concorrentes. 

Segundo ele, todos os ór-
gãos competentes estão dis-
poníveis para ajudar e fica 
esperançoso com a possi-
bilidade de mercado. “Vou 
participar este ano de duas 
feiras: de Não-Me-Toque e da 
Expoagro Afubra. Já participei 
da Expointer e teria distribui-
dores interessados que já em 
procuraram em outras opor-
tunidades”, conta. 

Com os pés no chão, neste 
início de ano está reduzindo 

a produção em virtude do 
período que não é favorável. 
Dos 17 produtos registrados, 
com códigos de barras, Osmar 
mantém a produção apenas 
de linguiça, salame, salamito 
e costelinha defumada.  Neste 
mês, sua produção ficará na 
média de 400 a 450 quilos de 
linguiça, por exemplo - con-
siderada em tempos bons 
a produção média de uma 
semana. Em fevereiro deve 
retomar a produção de salame 
e salamito, tendo em vista a 
participação nas feiras.  

Enquanto aguarda para 
dar encaminhamento ao cre-
denciamento ao Susaf, Osmar 
atende o mercado local, desde 
feiras, merenda escolar a par-
ticipação em feiras fora.

ORIENTAÇÕES
Os interessados em aderir 

ao Susaf devem procurar a 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural e Meio 
Ambiente para receber orien-

QUEM PODE INGRESSAR
A liberação é somente para 
produtos de origem animal 
processados e embutidos.
Para ingressar no SUSAF, a 
agroindústria ou empresa 
equivalente precisa estar 
cadastrada junto ao Sistema 
de Inspeção Municipal (SIM); 
possuir área construída de até 
250 metros quadrados; ope-
rar exclusivamente com mão 
de obra familiar ou com 10% 
de contratados, no caso de 
empresa de pequeno porte.

tações e encaminhar a habi-
litação. Confira no box qual 
a documentação necessária 
para credenciamento.


